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નગર્મન
લેખક
પારપા રક ર તે ૂસાને લેખક ગણવામાં આવે છે. કેમ ૂસાને બેશક

આ ુસ્તકના ઈ રપ્રે રત લેખક તર કે સ્વીકાર શકાય તેના બે સંગીન
કારણો છે. પ્રથમ, નગર્મન ું ુસ્તક પોતે ૂસાની લેખન પ્ર ૃ વષે
જણાવે છે. નગર્મન 34:27 માં ઈ ર ૂસાને “આ શ ો લખવા”
કહે છે. બીજો શા ભાગ જણાવે છે કે ઈ રની આજ્ઞાને પાળતા
“ ૂસાએ પ્ર ુના બધા જ વચનો લ ા” (24:4). તે અ ુમાન લગાવ ું
વાજબી છે કે આ કલમો ૂસાના લખાણનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જે
નગર્મનના ુસ્તકમાં જોવા મળે છે. બીજુ, નગર્મનના ુસ્તકમાં દશાર્વેલ
ઘટનાઓને ૂસાએજોઈહતીઅથવા તો પછ તેણે તેઓમાં ભાગ લીધો
હતો. તેને ફારૂનના પ રવારમાં શક્ષણ અપા ું હ ું અને લેખનકાયર્ માટે
તે લાયકાત ધરાવતો હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
તેઓના અ વ ા ુપણાને કારણે આ સમય અગાઉના 40 વષ

ઇઝરાયલે અરણ્યમાં ભટકવામાં કાઢ્યા હતા. આ ુસ્તક લખવાનોઆ
સૌથી સંભ વત સમય છે.

વાંચકવગર્
આ ુસ્તકનો વાંચકવગર્ નગર્મન સમયે છુટકારો પામેલી પેઢ હોવો

જોઈએ. ૂસાએ નગર્મન ું ુસ્તક સનાઈના સ ુદાય માટે લ ું કે
જમેને તે મસરમાંથી બહાર દોર લા ો હતો. ( નગર્મન 17:14;
24:4; 34:27-28).

હે ુ
નગર્મન કેવી ર તે ઇઝરાયલીઓ યહોવાહની પ્રજા બન્યા તેને

વણર્નાત્મક રૂપમાં પ્રગટ કરે છે અને લોકોએ ઈ રની પ્રજા તર કે જનેા
દ્વારા જીવવા ું હ ું તે કરારની શરતો પ્રસ્ ુત કરે છે. નગર્મન વ ા ુ,
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સમથર્, બચાવનાર અને પ વત્ર ઈ ર ું ચા ર ય પ્રગટ કરે છે કે જમેણે
ઇઝરાયલ સાથે કરાર ા પત કય હતો. ઈ ર ું ચા ર ય તેમના નામ
અને કાય એમ બંને દ્વારા પ્રગટ કરા ું છે. ારે ઈ રે ઇબ્રા હમના
વંશજોને મસરની ુલામગીર માંથી છોડા ા ત્યારે, કેવી ર તે ઈ ર ું
ઇબ્રા હમને આપે ું વચન (ઉ 15:12-16) પ ર ૂણર્ થ ું હ ું તે બતાવે
છે. તે તો એક એવા કુટુબની વાતાર્ છે કે જે પસંદ કરાયે ું રા
બન્ ું ( નગર્મન 2:24; 6:5; 12:37). મસરમાંથી બહાર નીકળેલા
હ ૂઓની સં ા 20 થી 30 લાખ હોવી જોઈએ.

ુદ્રાલેખ
છુટકારો

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના— 1:1-2:25
2. ઇઝરાયલનો છુટકારો— 3:1-18:27
3. સનાઈ પવર્ત પર અપાયેલ કરાર— 19:1-24:18
4. ઈ રનો રાજવી મંડપ— 25:1-31:18
5. બળવાને પ રણામે ઈ રથી જુદાઇ— 32:1-34:35
6. ઈ રના મંડપની રાજવી ાપના— 35:1-40:38

મસરમાં ઇઝરાયલ પ્રજા પર જુલમ
1 ઇઝરાયલના જે ુત્રો પોતાના કુટુબકબીલા સ હત તેઓના પતા

યાકૂબ સાથે મસર દેશમાં આ ા તેઓનાં નામ આ છે: 2 રુબેન,
શમયોન, લેવી અને યહૂદા, 3 ઇસ્સાખાર, ઝ ુલોન અને બન્યામીન,
4 દાન, નફતાલી, ગાદ અને આશેર. 5 યાકૂબ અને તેનાં સંતાનો મળ ને
કુલ સ ેર જણા હતા. ૂસફ તો અગાઉથી જ મસરમાં આ ો હતો.

6 કેટલાક સમય બાદ ૂસફ, તેના બધા ભાઈઓઅને તે પેઢ નાં સવર્
માણસો ૃત્ ુ પામ્યા.ં 7 પછ ની પેઢ ના ઇઝરાયલીઓ સફળ થયા અને
સં ામાં ઘણા પ્રમાણમાં વધ્યા અને બળવાન થયા; તેઓની વસ્તીથી
દેશ ભરચક થઈ ગયો.

8 પછ મસરમાં એક નવો રાજા સ ા પર આ ો, તેને ૂસફ વષે
કશી જાણકાર ન હતી. 9 તે રાજાએ પોતાની પ્રજાને ક ું, “આ
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ઇઝરાયલીઓને જુઓ; તેઓઆપણા કરતાં સં ામાં વધારે અને ૂબ
બળવાન છે. 10 માટે આપણે તેઓ સાથે ચાલાક થી વત એ, ન હ તો
તેઓ વધી જશે અને સંજોગોવશાતઆપણને કોઈની સાથે લડાઈ થાય
તો સંભવ છે કે તેઓઆપણા દશુ્મનો સાથે ભળ જાય,આપણી સામે
લડે અને દેશમાંથી જતા રહે.”

11 તેથી મસર ઓએ ઇઝરાયલીઓ પાસે સખત મજૂર કરાવીને
તેઓને પીડા આપવા માટે તેઓના ઉપર ુકાદમો નીમ્યા. તેઓની
જબરજસ્તી વેઠ ને ઇઝરાયલીઓએફારુનને માટે પીથોમઅને રામસેસ
નગરો તથા ુરવઠા કેન્દ્રો બાંધ્યા.ં 12 પણ જમે જમે તેઓ
ઇઝરાયલીઓને પીડાઆપતા ગયા તેમ તેમ તેઓસં ામાં ૃ દ્ધ પામતા
ગયા. તેથી મસરના લોકો ઇઝરાયલના લોકોથી ઘણા ભયભીત થયા.

13 મસરના લોકોએ ઇઝરાયલીઓ પાસે સખત વેઠ કરાવી.
14તેઓની પાસેજાતજાતની મજૂર કરાવવા માંડ . ઈંટઅને ૂનો તૈયાર
કરવાની તથા ખેતરોમાં ખેડવાથી માંડ ને લણણી ુધીની મહેનતનાં કામો
કરાવીને તેઓ ું જીવન અસ બનાવી દ ુ.ં 15 મસરમાં શફ્રાહ અને
ૂઆહ નામની બે હ ૂ દાયણો હતી. તેઓને મસરના રાજાએ કડક

આદેશ આપ્યો, 16 “ ારે તમે હ ૂ ીઓની પ્ર ૂ ત કરાવવા માટે
ખાટલા પાસે જાઓ ત્યારે જો તેઓને છોકરા જન્મે તો તેઓને માર
નાખવા. પણ જો છોકર જન્મે તો તમારે તેઓને જીવતી રહેવા દેવી.”
17પર ુ આ દાયણો ઈ રની બીક રાખનાર અને વ ા ુ હતી,એટલે
તેઓએ મસરના રાજાની આજ્ઞા માની ન હ અને છોકરાઓને જીવતા
રહેવા દ ધા.

18 એ જાણીને મસરના રાજાએ દાયણોને બોલાવીને ક ું, “તમે
આ ું શા માટે ક ?ુ માર આજ્ઞા કેમ ઉથાપી? નરબાળકોને કેમ જીવતા
રહેવા દ ધા?” 19 ત્યારે દાયણોએફારુનને ક ું, “હે રાજા, હ ૂ ીઓ
મસર ીઓ જવેી નબળ હોતી નથી. તેઓ સશક્ત અને ખડતલ
હોય છે; અમે પહોંચીએ તે પહેલાં જ તેઓ જલદ થી સંતાનોને જન્મ
આપી દે છે.”

20તેથી ઈ રે એ દાયણો પર કૃપા દશાર્વી. 21આમઇઝરાયલ પ્રજા
પણ સં ામાં અને શ ક્તમાં ૃ દ્ધ પામતી રહ . દાયણો ઈ રથી ડર ને
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ચાલતી હતી એટલે ઈ રે તેઓને સંતાનોનાં કૃપાદાન આપ્યા.ં 22 પછ
ફારુને પોતાના બધા લોકોને ફરમાન ક ુ કે, “નવા જન્મેલા બધા જ હ ૂ
છોકરાને નીલ નદ માં ફેંક દેવા, પણ છોકર ઓ ભલે જીવતી રહે.”

2
ૂસાનો જન્મ

1 એ સમયમાં ઇઝરાયલના લેવી કુળના એક જુવાને પોતાના જ
કુળની કન્યા સાથે લ ક ુ. 2 તેઓના સંસારમાં એક દ કરાનો જન્મ
થયો. તે ૂબ ુંદર હતો. તેની માએ તે દ કરાને ત્રણ માસ ુધી સંતાડ
રા ો.

3 પર ુ તેનાથી વધારે સમય ુધી તેને સંતાડ રાખવા ું શ ન
હ ુ,ં તેથી તેણે ગોમ ૃણની એક પેટ બનાવી, તેને ચીકણી માટ અને
ડામરથી લીંપીને છોકરાને તેમાં ુવાડ્યો. પછ પેટ ને તે નીલ નદ કનારે
બરુઓના છોડ વચ્ચે ૂક આવી. 4 પછ તે છોકરા ું ું થાય છે, તે
જોવા માટે થોડકે દૂર તે છોકરાની બહેનને ઊભી રાખી.

5એટલામાં ફારુનની રાજકુવર નદ માં સ્નાન કરવા માટે ત્યાં આવી.
તેની સાથે તેની દાસીઓ પણ હતી. તેઓ નદ કનારે આમતેમ ફરવા
લાગી. કુવર ની નજર બરુઓની વચ્ચે પડલેી પેલી પેટ પર પડ . તેણે
પોતાની દાસીને મોકલીને તે પેટ મંગાવી લીધી. 6 કુવર એ પેટ ઉઘાડ ને
જો ું, તો તેમાં એક છોકરો હતો. તે રડતો હતો. તેના હૃદયમાં બાળક
પ્રત્યે લાગણી થઈ. તે સમજી ગઈ કે,આ કોઈ હ ૂનો જ છોકરો છે.

7 પછ તે છોકરાની બહેન ફારુનની દ કર ની પાસે આવી. તેને ક ું,
“હુ જઈને કોઈ હ ૂ ીને બોલાવી લા ુ?ં તે આછોકરાને સાચવે અને
તેના લાલનપાલનમાં તમાર મદદ કરે?” 8 ફારુનની દ કર એ તેને ક ું,
“હા,જઈને બોલાવી લાવ.” એટલે તે છોકર જઈને તે બાળકની માતાને
જ બોલાવી લાવી.

9 ફારુનની દ કર એ તેને ક ું, “આનાના છોકરાને લઈજાઅને મારા
વતી તેને સંભાળ ને સ્તનપાન કરાવજ.ે તે બદલ હુ તને સારુ વેતન
આપીશ.” તેથી ી તેના છોકરાને લઈ ગઈ અને તે ું લાલનપાલન ક ુ.
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10 પછ તે છોકરો મોટો થયો. એટલે તે તેને ફારુનની કુવર પાસે લઈ
ગઈઅને તેને સોંપ્યો. કુવર એ તેને પોતાના ુત્રની જમે ઉછેય . “મેં એને
પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો, એમ કહ ને કુવર એ તે ું નામ ‘ ૂસા*’
એટલે પાણીમાંથી બહાર કાઢેલો રા ુ.ં”

ૂસા મદ્યાનમાં નાસી જાય છે
11સમય વીતતાં ૂસા મોટો થયો. એક દવસ તે પોતાના સાથી હ ૂ

લોકો પાસે ગયો, ત્યાં તેણે જો ું કે પોતાના માણસો પર સખત કામ
કરાવવા માટે બળજબર થાય છે. વળ તેના જોવામાં આ ું કે એક
મસર એક હ ૂને મારતો હતો. 12 ૂસાએઆમતેમ નજર કર તો તેને
ખાતર થઈ કે પોતાને કોઈ જો ું નથી,એટલે તેણે મસર ને માર ના ો
અને તેના શબને રેતીમાં દફનાવી દ ુ.ં

13 બીજે દવસે તે ફર થી બહાર ફરવા નીક ો, ત્યારે તેણે બે
હ ૂઓને અંદરોઅંદર લડતા જોયા. જનેો વાંક હતો તે માણસને તેણે
ક ું, “ ું શા માટે તારા પોતાના જ હ ૂ ભાઈને મારે છે?” 14એટલે તેણે
ૂસાને ક ું, “તને અમારા પર ઉપર અને ન્યાયાધીશ કોણે બના ો છે?

તેં ગઈકાલે પેલા મસર ની હત્યા કર તેમ ું માર હત્યા કરવા માગે છે?”
તે સાંભળ ને ૂસા ડર ગયો, કારણ કે તેણેજાણ્ ું કે તેણે કરેલી હત્યાની
બધાંને ખબર પડ ગઈ છે.

15 આ વાતની જાણ ફારુનને થઈ, તેણે ૂસાને પકડ ને માર
નાખવાનો હુકમ કય . પણ ૂસા મસરમાંથી મદ્યાન દેશમાં નાસી ગયો.
એક વખત તે ત્યાં એક કૂવા પાસે બેઠો હતો.

16 ત્યારે મદ્યાનના યાજકની સાત દ કર ઓત્યાંઆવી. અને પોતાના
પતાનાં ઘેટાંબકરાંને પાણી પીવડાવવા માટે કૂવામાંથી પાણી ખેંચીને
હોજ ભરવા લાગી. 17 પણ ત્યાં કેટલાક ભરવાડો આ ા, તેઓ આ
ુવતીઓને નસાડવા લાગ્યા, પણ ૂસા તેઓની મદદે આ ો અને

તેઓને ભરવાડોથી છોડાવીને તેઓનાં ઘેટાંબકરાંને પાણી પા ુ.ં
18 પછ આ દ કર ઓ તેઓના પતા રેઉએલ પાસે ગઈ ત્યારે તેણે
ૂ ું, “આજે તમે ટોળાંને પાણી પાવા ું કામ આટ ું બ ું વહે ું કેવી

* 2:10 2:10 ૂસા બાહર કાઢેલો
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ર તે ૂરુ ક ?ુ” 19તેઓએજવાબઆપ્યો, “એક મસર એભરવાડોથી
અમારુ રક્ષણ કર ને અમારે માટે તેણે પાણી પણ કાઢ આપ્ ું અને
ઘેટાંબકરાંને પા ું.” 20 પછ રેઉએલે પોતાની દ કર ઓને ૂ ું, “બેટા,
એ મસર કયાં છે? તમે તેને ત્યાં જ રહેવા દઈને કેમ આ ાં? જાઓ,
જમવા માટે તેને આપણા ઘરે બોલાવી લાવો.”

21 નમંત્રણ મળવાથી ૂસા આ ો. અને તેઓના ઘરે રહેવા સંમત
થયો. રેઉએલે પોતાની દ કર ઓમાંનીએક સ પોરાહનાં લ ૂસા સાથે
કયા. 22તેઓના કુટુબમાં એક દ કરો જનમ્યો. ૂસાએ તે ું નામ ગેશ મ
એટલે વદેશી પા ુ.ં કેમ કે તે વખતે ૂસા વદેશમાં ુસાફર હતો.

23 કેટલાંક વષ વીતી ગયા પછ મસરનો રાજા ૃત્ ુ પામ્યો.
ઇઝરાયલીઓ ુલામીમાં પડાતા હતા. તેઓ આક્રદ કર ને મદદ માટે
પ્ર ુને પોકાર કરતા હતા. તેઓનો વલાપ અને પ્રાથર્ના ઈ રે સાંભળ .
24આરુદનઅનેઆતર્નાદ સાંભળ ને ઈ રને ઇબ્રા હમ, ઇસહાકઅને
યાકૂબ સાથે કરેલા કરાર ું સ્મરણ થ ું. 25 ઈ રે ઇઝરાયલીઓ પર
કરુણાભર દ્ર કર . અને તેઓના ઉદ્ધારનો સમય આવી પહોંચ્યો
હોવાથી તેઓની ુલાકાત લીધી.

3
ૂસા અને સળગ ું ઝાડ ું

1 હવે ૂસા પોતાના સસરાના એટલે મદ્યાનના યાજક યથ્રોનાં
ઘેટાંબકરાં સાચવતો હતો; એક દવસ તે ઘેટાંબકરાંને ચરાવવા
અરણ્યની પ મ દશામાં ઈ રના પવર્ત* હોરેબ પર ગયો. 2 ત્યાં
યહોવાહના દૂતે ઝાડવાં વચ્ચે આગના ભડકામાં તેને દશર્ન દ ુ.ં તેણે
જો ું ઝાડ ું સળગ ું હ ું. પણબળ ને ભસ્મથ ું ન હ ુ.ં 3તેથી ૂસાએ
વચા ુ કે, “હુ નજીક જઈને આ મહાન દ્રશ્ય જોઉં. આઝાડ ું બળે છે
પણ ભસ્મ કેમ થ ું નથી?”

4 યહોવાહે જો ું કે ૂસા અહ ઝાડ ું જોવા આવી ર ો છે, તેથી
તેમણે ઝાડવામાંથી તેને ૂમ પાડ , “ ૂસા, ૂસા!” અને ૂસાએ ક ું,

* 3:1 3:1 ઈ રના પવર્ત પ વત્ર પવર્ત



નગર્મન 3:5 vii નગર્મન 3:15

“હા, હુ અહ જ છુ.” 5 ત્યારે યહોવાહે ક ું, “નજીક આવીશ ન હ,
તારાં પગરખાં ઉતાર. કારણ કે ાં ું ઊભો છે તે ૂ મ પ વત્ર છે.”
6 “હુ તારા પ ૃઓ ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબનો ઈ ર છુ.” તે
સાંભળ ને ૂસાએ પોતા ું ુખ ઢાંક દ ુ.ં કેમ કે ઈ ર તરફ જોતાં તેને
બીક લાગી.

7 પછ યહોવાહે ક ું, “મેં મસરમાં મારા લોકોને દઃુખી હાલતમાં
જોયા છે. તેઓના ુકાદમો તેમને પીડા આપે છે તેથી તેઓનો વલાપ
મેં સાંભ ો છે. તેઓની ુશ્કેલીઓ મેં જાણી છે. 8 હુ તેઓને
મસર ઓના સકજામાંથી ુક્ત કરાવવા અને તેઓને એ દેશમાંથી
બહાર લાવીને એક સારા, વશાળ અને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો
દેશમાં લઈ જવા માટે આ ો છુ. ત્યાં હાલમાં કનાનીઓ, હ ીઓ,
અમોર ઓ, પર ઝ ઓ, હવ્વીઓઅને ય ૂસીઓ રહે છે.

9મેં ઇઝરાયલીઓ ું રુદન સાંભ ું છે અને મસર ઓતેઓના ઉપર
જેઅત્યાચાર ુજારે છે તે મેં નહા ા છે. 10માટે હવે, મારા ઇઝરાયલી
લોકોને મસરમાંથી બહાર લઈઆવવા હુ તને ફારુન પાસે મોક ું છુ.”

11 પર ુ ૂસાએ ઈ રને ક ું, “હુ તે કોણ કે ફારુનની પાસે જઈને
ઇઝરાયલીઓને મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ુ?ં” 12 પણ ઈ રે ક ું,
“હુ અવશ્ય તાર સાથે જ હોઈશ. અને મેં જ તને મોકલ્યો છે, એની
નશાની તારા માટે એ થશે કે ારે ું એ લોકોને મસરમાંથી બહાર
લઈઆવશે પછ તમે સૌ આ પવર્ત પર માર ભ ક્ત કરશો.”

ઈ ર પોતાના નામને પ્રગટ કરે છે
13 ૂસાએ ઈ રને ક ુ,ં “હુ ઇઝરાયલ લોકો પાસે જાઉંઅને તેઓને

કહુ કે, ‘તમારા પ ૃઓના પ્ર ુએ મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.’ અને
તેઓ મને ૂછે કે, ‘તેમ ું નામ ું છે?’ તો હુ તેઓને શો જવાબઆ ુ?ં”
14 ત્યારે ઈ રે ૂસાને ક ુ,ં “હુ જે છુ તે છુ.” ું ઇઝરાયલીઓને કહેજે
કે ‘હુ છુ એ મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે.’ ”

15 વળ ઈ રે ૂસાને એ ું પણ ક ું, “ ું ઇઝરાયલીઓને કહેજે કે,
‘તમારા પ ૃઓના ઈ ર યહોવાહે એટલે કે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને
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યાકૂબના ઈ રે મને તમાર પાસે મોકલ્યો છે. મારુ નામ સદાને માટે એ
જ છે અને પેઢ દરપેઢ લોકો મને એ નામે જ યાદ રાખશ.ે’ ”

16 વળ ઈ રે ક ું, “ ું જા અને ઇઝરાયલના વડ લોને ભેગા કર ને
તેઓને કહેજે કે, ‘તમારા પ ૃઓના ઈ ર, ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને
યાકૂબના પ્ર ુએ, મને દશર્નઆપીને ક ું છે મેં ન ે તમાર ખબર લીધી
છે અને મસરમાં તમે જે ુશ્કેલીઓ સહન કર ર ા છો તે મેં જોઈ છે;
17 અને મેં નણર્ય કય છે કે હુ તમને મસરના આ દદુશામાંથી ુક્ત
કરાવીને કનાનીઓ, હ ીઓ, અમોર ઓ, પર ઝ ઓ, હવ્વીઓ અને
ય ૂસીઓના દેશમાં લઈ જઈશ. એ દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ
છે.’ 18 લોકો તાર વાણી સાંભળશ,ે પછ ું અને ઇઝરાયલના વડ લો
મસરના રાજા પાસે જઈને તેને કહેજો કે, ‘ હ ૂઓના ઈ ર યહોવાહ
અમને મ ા છે. એ અમારા ઈ ર યહોવાહની આગળ યજ્ઞાપર્ણ
કરવા માટે અમે ત્રણ દવસની ુસાફર કર ને જઈ શક એ એટલે દૂર
અરણ્યમાં અમને જવા દે.”

19જો કે મને ખબર તો છે જ કે મસરનો રાજા તમને ત્યાં ન હ જવા
દે. હા, કોઈ સામથ્યર્વાન હાથ જ તમને ત્યાં લઈ જશે. 20 આથી
હુ મારા સામથ્યર્ દ્વારા તેઓની વચ્ચે ચમત્કાર બતાવીશ અને મસરના
લોકોને માર શ. ત્યાર પછ તે તમને જવા દેશે. 21 અને મસર ઓની
નજરમાં ઇઝરાયલી લોકો પર દયા દશાર્વાય તે ું હુ કર શ. તેને પ રણામે

ારે તમે મસરમાંથી બહારજવા રવાના થશો ત્યારે ખાલી હાથે બહાર
ન હ આવો. 22 પણ દરેક ી પોતાની મસર પડોશણ પાસેથી અને
પોતાના ઘરમાં રહેનાર મસર ી પાસેથી સોનાચાંદ નાં ઘરેણાં અને
ુંદર કમતી વ ો માગી લેશે અને તમે પોતાના દ કરાદ કર ઓને તે

પહેરાવશો. આમ તમે મસર ઓ ું ધન ૂંટ લેશો.”

4
ઈ રે ૂસાને ચમત્કા રક સામથ્યર્ આપે છે

1 ત્યારે ૂસાએ ઈ રને જણા ું, “પ્ર ુ હુ ઇઝરાયલના લોકોને
કહ શ કે યહોવાહે મને મોકલ્યો છે, ત્યારે તેઓ મારા કહેવા પર વ ાસ
ન હ કરેઅને કહેશે કે, “યહોવાહે તને દશર્ન દ ું નથી.” 2પર ુ યહોવાહે
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ૂસાને ક ું, “તારા હાથમાં ું છે?” ૂસાએ જવાબઆપ્યો, “લાકડ .”
3 ત્યારે યહોવાહે ક ું, “તાર લાકડ ને જમીન પર નાખ.” એટલે ૂસાએ
લાકડ જમીન પર નાખી, ત્યારે તે બદલાઈને સાપ બની ગઈ. તે જોઈને
ૂસા બી ગયો અને ત્યાંથી ખસી ગયો.”
4 પર ુ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું સાપની આગળ જા અને તારા

હાથથી તેને ૂંછડ થી પકડ લે.” એટલે ૂસાએ સાપને પકડ્યો ત્યારે
તેના હાથમાં સાપની લાકડ બની ગઈ. 5 તેથી યહોવાહે ક ું, “તાર
લાકડ નો આ પ્રમાણે ઉપયોગ કરજ,ે એટલે લોકોને વ ાસ બેસશે
કે તેઓના પ ૃઓના ઈ ર પ્ર ુએ એટલે ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને
યાકૂબના ઈ રે તને દશર્ન દ ું છે.”

6 વશેષમાં યહોવાહે તેને ક ું, “હુ તને બીજો ચમત્કાર બતા ું છુ.
તારો હાથ તેં પહેરેલા ઝભ્ભા નીચે છાતી પાસે ૂક.” તેમ કયાર્ પછ
ૂસાએ ારે હાથ પાછો બહાર કાઢયો ત્યારે તેનો હાથ કુ રોગથી

બરફ જવેો સફેદ થઈ ગયો હતો. 7 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “તારો
હાથ પાછો ઝભ્ભા નીચે છાતી પર ૂક.” એટલે તેણે તે પ્રમાણે ક ુ, પછ
જયારે તેણે હાથ બહાર કાઢયો ત્યારે તે હાથઅગાઉના જવેો દરુસ્ત થઈ
ગયો હતો.

8પછ યહોવાહે ક ું, “જો લોકો લાકડ ના ચમત્કારની નશાની પછ
પણ તારુ કહે ું ન હ માને તો આ બીજા ચમત્કારની નશાનીથી તેઓ
તારા પર ભરોસો કરશે. 9 વળ જો આ બે ચમત્કારો બતા ા પછ
પણ તેઓ તાર વાત ના સાંભળે, તો ું નીલ નદ માંથી થોડુ પાણી લઈને
જમીન પર ઢોળજ,ે ત્યાં તે પાણી રક્ત થઈ જશે.”

10 પર ુ ૂસાએ યહોવાહને ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવાહ, હુ સા ું કહુ
છુ કે, હુ કોઈ સારો વક્તા નથી. હુ લોકો સાથે કુશળતા ૂવર્ક વાત
કરવાની ક્ષમતા ધરાવતો નથી. તમાર સાથે વાતચીત થઈ તે પછ પણ
હુ બોલવામાં મંદ છુ. માર જીભ બરાબર ચાલતી નથી.” 11 ત્યારે
યહોવાહે તેને ક ું, “માણસ ું ુખ કોણે બના ું છે? તેને ૂક કે બ ધર
અને તેને અંધ કે નહાળ શકતો કોણ બનાવે છે? અને માણસને દેખતો
કે અંધ કોણ બનાવે છે? આ બ ું હુ જ કર શકુ છુ. હુ યહોવાહ છુ.
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12 માટે હવે જા, તારા ુખમાં હુ શ ો ૂક શ અને તારે ું કહે ું તે હુ
તને શીખવીશ.” 13 છતાં ૂસાએ ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવાહ, કૃપા કર ને
મારા સવાય બીજા કોઈને મોકલો, મને ન હ.”

14આવા અનાદરને લીધે યહોવાહ ૂસા પર ૂબ ુસ્સે થયા અને
ક ું, “તાર સાથે હુ તારા ભાઈ હારુન લેવીને મોકલીશ. તે કુશળ વક્તા
છે. વળ જો, તે તને મળવાઆવી ર ો છે, તને જોઈને તે ું હૃદયઆનંદ
પામશે. 15 ું તેની સાથે વાત કરજે અને ું કહેવા ું છે તે તેને શીખવજ.ે
હુ તમારા બ ેના ુખમાં વાણી ૂક શ અને તમો બ ેએ ું કરવા ું છે
તે તમને શીખવીશ. 16 તે તારા વતી લોકોની સાથે વાત કરશ.ે તે તારુ
ુખ બનશે અને ું તેને માટે ઈ રને ઠેકાણે થશ.ે 17 માટે હવે આ તાર

લાકડ સાથે લઈ જા. એના વડે ું ચમત્કારો કર બતાવજ.ે”

ૂસા મસરમાં પાછા ફરે છે
18 પછ ત્યાંથી ૂસા પોતાના સસરા યથ્રો પાસે પાછો આ ો અને

તેને ક ું, “કૃપા કર ને મને મારા લોકો પાસે મસરમાં પાછો જવા દે.”
હુ જોવા મા ું છુ કે તેઓ હજી હયાત છે કે ન હ! યથ્રોએ તેને ક ું,
“શાં તથી જા.” 19 ૂસા મદ્યાનમાં હતો, ત્યારે ઈ રે તેને ક ું, “ ું
મસરમાં જા. હવે ત્યાં તારે માટે ક ું જોખમ નથી. કેમ કે જે લોકો તને
માર નાખવા માટે શોધતા હતા તેઓ બધા ૃત્ ુ પામ્યા છે.” 20આથી
ૂસા પોતાની પત્ની અને ુત્રોને ગધેડા પર બેસાડ ને પાછો મસર જવા

રવાના થયો. તેણે ઈ રની લાકડ પોતાની સાથે રાખી.
21 રસ્તામાં યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ મસરમાં પહોંચ્યા પછ મેં જે

ચમત્કારો તને નશાની તર કે બતા ા છે તે ું ફારુન સમક્ષ કર
બતાવજ.ે પણ હુ તેને હઠાગ્રહ બનાવી દઈશ એટલે તે તારા લોકોને
જવા દેશે ન હ. 22 તે વખતે ું ફારુનને કહેજ:ે ‘યહોવાહ કહે છે કે:
ઇઝરાયલ મારો જયે ુત્ર છે 23અને મેં તને ક ું છે કે, “મારા ુત્રને
માર ભ ક્ત કરવા માટે જવા દે.” અને જો ું તેને જવા દેવાની ના પાડશે,
તો હુ તારા જયે ુત્રને માર નાખીશ.’ ”
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24 ૂસા મસર તરફ ુસાફર કર ર ો હતો ત્યારે એક ળે તેણે
ુકામ કય , ત્યાં યહોવાહ તેને મ ા અને તેને માર નાખવા ું ઇચ્છા

કર . 25 પણ સ પોરાહએ ચકમકનો એક ધારદાર પથ્થર લઈને તેના
વડે પોતાના ુત્રની ુ ત કર . તેની ચામડ ૂસાના પગે* અડકાડ ને
તેણે ક ું, “ખરેખર ું તો મારા લોહ નો વર છે.” 26 તેથી યહોવાહે
ૂસાને જતો કય . ત્યારે સ પોરાહએ ક ું, “ ુ તના કારણથી ું મારે

માટે લોહ નો વર છે.”
27 યહોવાહે હારુન સાથે વાત કર હતી અને તેને ક ું હ ું,

“અરણ્યમાં જા અને તારા ભાઈ ૂસાને મળ.” તેથી હારુન ઈ રના
પવર્ત પર જઈને તેને મ ો અને ભેટ્યો. 28 ૂસાએ પોતાને યહોવાહે
જે બાબત કહ હતી અને જે ચમત્કારો બતાવવા ું જણા ું હ ું તેની
મા હતી તેને આપી.

29 ૂસા અને હારુન મસરમાં ગયા અને ત્યાં ઇઝરાયલીઓના
લોકોના બધા વડ લોને એક ત્રત કયા. 30અને યહોવાહે ૂસાને કહેલી
સવર્ વાતો હારુને તેઓને કહ સંભળાવી તથા ૂસાએ તેઓની સમક્ષ
ચમત્કાર કર બતા ા. 31લોકોએ વ ાસ કય કે યહોવાહે જ તેઓને
મોકલ્યા છે. વડ લોએ સાંભ ું અને તેઓ સમ ા કે ઈ રે પોતાના
લોક ઇઝરાયલની ખબર લીધી છે અને તેઓનાં દઃુખ જોયાં છે, ત્યારે
તેઓએ શર ઝુકાવીને યહોવાહની સ્ ુ ત કર .

5
ૂસા અને હારુન ફારુનઆગળ

1 લોકોની સાથે વાત કયાર્ પછ ૂસા અને હારુને મસરના રાજા
ફારુન પાસે આવીને તેને ક ું, “ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહ કહે છે,
‘મારા લોકોને મારે માટે પવર્ પાળવા સારુ અરણ્યમાં જવા દે.’ 2 પર ુ
ફારુને ક ું, “યહોવાહ તે વળ કોણ છે કે હુ તેની ૂચના માનીને
ઇઝરાયલીઓને જવા દઉં? તમે જનેે ઈ ર માનો છો, તેને હુઓળખતો
નથી, વળ હુ ઇઝરાયલીઓને જવા દેવાની પણ ના પાડુ છુ.”

* 4:25 4:25 પગે ૂસાનો શર રનો અંગત ભાગ
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3 ત્યારે હારુન અને ૂસાએ ક ું, “ હ ૂઓના ઈ રે અમને લોકોને
દશર્નઆપ્ ું છે. અમારા ઈ ર ું ભજન કરવા માટે ું અમને અરણ્યમાં
ત્રણ દવસનો પ્રવાસ કરવા જવા દે, ત્યાં અમે યહોવાહને યજ્ઞાપર્ણ
કર ું. જો અમને ન હ જવા દે તો ઈ ર તરફથી દેશ પર મરક અને
તલવારરૂપીઆફતઆવી પડશે.” 4પર ુ મસરના રાજાએતેઓને ક ું
કે, “હે ૂસા અને હારુન, તમે લોકોના કામમાં કેમ અડચણરૂપ થાઓ
છો? તમે તમારુ કામ કરો અને લોકોને તેમ ું કામ કરવા દો.” 5 વળ
તેણે ક ું, “હમણાં આપણા દેશમાં હ ૂ લોકોની સં ા વધી ગઈ છે
અને તમે તે લોકોને કામ કરતાં અટકાવવા માગો છો.”

6 તે જ દવસે ફારુને ઇઝરાયલી લોકો પાસે સખત કામ કરાવવા
માટે ુકાદમોને આદેશઆપ્યો કે, 7 “હવે તમારે ઈંટો પાડવા માટે લોકોને
પરાળઆપ ું ન હ; તેઓજાતે પરાળ લઈઆવે. 8વળ ધ્યાન રાખજો
કે, અત્યાર ુધી તેઓ જટેલી ઈંટો બનાવતા આ ા છે એમાં ઘટાડો
થવો જોઈએ ન હ. હવે એ લોકો આળ ુ થઈ ગયા છે. તેથી ૂમો
પાડે છે કે,અમને અમારા ઈ રને યજ્ઞો કરવા જવા દો. 9 તેઓને સતત
એટલા બધા કામમાં રોક રાખો કે પછ તેઓની પાસે ૂસાની જૂઠ વાતો
સાંભળવાનો સમય જ રહે ન હ.”

10 તેથી એ લોકોના ુકાદમોએ તેઓને જણા ું કે, “ફારુને નણર્ય
કય છે કે, તે ઈંટો પાડવા માટે તે તમને પરાળ ન હઆપ.ે 11તમારે જાતે
જ તમારા કામ માટે પરાળ ભે ું કર લાવ ું પડશે. તેથી જાઓ, પરાળ
ભે ું કરો. તોપણ તમારે બનાવવાની ઈંટોની સં ા ું પ્રમાણ તો એટ ું
જ રહેશ.ે તે ઓછુ કરવામાં ન હ આવે.”

12આથી લોકો પરાળ ભે ું કરવા માટે આખા મસરમાં ફર વ ા.
13 ુકાદમો ધમક આપતા જ ર ા કે, “અગાઉ પરાળ મળ ું હ ું ત્યારે
રોજ ું જટે ું કામ કરતા હતા તેટ ું જ કામ તમારે ૂરુ કર ું પડશે.”
14 ફારુનના ુકાદમોએ ઇઝરાયલીઓ પર દેખરેખ માટે જે ઉપર ઓને
ન ુક્ત કયાર્ હતા તેઓને ૂબ માર માર ને ૂછવામાં આવ ું હ ું કે,
“જટેલી ઈંટો અત્યાર ુધી તમે પાડતા હતા તેટલાં પ્રમાણમાં અગાઉની
માફક કેમ ૂર કરતા નથી?”
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15 એટલે ઇઝરાયલીઓના ઉપર ઓ ફારુનની સમક્ષ આવીને
આતર્નાદ કરવા લાગ્યા, “તમે તમારા સેવકો સાથેઆવો વતાર્વ કેમ રાખો
છો? 16 હવે અમને પરાળ આપવામાં આવ ું નથી તેમ છતાં અમને
કહેવામાં આવે છે કે ૂરતી ઈંટો પાડો; જરા જુઓ તો ખરા,અમને કેવો
ત્રાસઆપવામાં આવે છે! ખરેખર, વાંક તો તમારા ઉપર ઓનો જ છે.”
17 ત્યારે ફારુને તેઓને ધમકા ા, “તમે લોકો આળ ુ થઈ ગયા છો,
તેથી કહો છો કે અમને યહોવાહના યજ્ઞો કરવા જવા દો. 18હવે જાઓ,
કામે લાગી જાઓ, તમને પરાળ ૂરુ પાડવામાં ન હ આવે;અને ઈંટોની
સં ા તો ન કરેલ પ્રમાણે તમારે ૂર કરવી જ પડશ.ે”

19 ઇઝરાયલી ઉપર ઓના ધ્યાનમાં આ ું કે હવે તેઓની ત
કફોડ થવાની છે. કારણ કે તેઓ હવે અગાઉના જટેલી ઈંટો તૈયાર
કરાવી શકતા નથી. 20 અને પછ ફારુનની પાસેથી તેઓ પાછા
આ ા ત્યારે રસ્તામાં ઊભેલા ૂસા અને હારુન તેઓને સામા મ ા.
21તેઓએ ૂસાઅને હારુનને ક ું, “તમે ું ક ુર્ છે એયહોવાહ ધ્યાનમાં
લે અને તમને શક્ષા કરે. કારણ તમે અમને ફારુનની અને તેના સેવકોની
નજરમાં તરસ્કૃત બનાવી દ ઘા છે;અને તેઓઅમને માર નાખે તે માટે
જાણે તમે તેઓના હાથમાં તલવાર આપી છે!”

ૂસા યહોવાહને ફ રયાદ કરે છે
22 ત્યારે ૂસાએ યહોવાહને પ્રાથર્ના કર , “હે પ્ર ુ યહોવાહ, તમે

આ લોકોની આવી ખરાબ હાલત શા માટે કર ? વળ તમે મને શા માટે
મોકલ્યો છે? 23 હે પ્ર ુ, હુ તમારા નામે ફારુન સાથે વાત કરવા ગયો
ત્યારથી તેણેઆલોકો ું અ હત કરવા માં ું છે અને તમે તમારા લોકોને
બચાવવા માટે ક ું કરતા નથી.”

6
ઈ ર ૂસાને બોલાવે છે

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હવે, તને જોવા મળશે કે હુ ફારુનની
શી હાલત કરુ છુ. મારા સામથ્યર્ને કારણે ફારુન તેઓને જવા દેશે. અને
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મારા બળવાન હાથનાં પરાક્રમને કારણે તે ઇઝરાયલ લોકોને દેશમાંથી
ુક્ત કરશ.ે”
2 અને ઈ રે ૂસાને ક ું, “હુ યહોવાહ છુ.” 3 અને ‘સવર્સમથર્

ઈ ર*’એ નામે મેં ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને દશર્નઆપ્ ું હ ું.
ઈ ર, યહોવાહએમારા નામનીજાણકાર તેઓને ન હતી. 4મેં તેઓની
સાથે કરાર કય હતો. તેઓ જે દેશમાં જઈને વસ્યા હતા તે કનાન દેશ
તેઓને આપવા ું મેં વચન આપ્ ું હ ુ.ં તેઓ ત્યાં રહેતા હતા, પણ
તે તેઓનો પોતાનો પ્રદેશ ન હતો. 5 મેં ઇઝરાયલી લોકોની રડારોળ
સાંભળ છે. તેઓ મસરમાં ુલામ છે અને મેં મારો કરાર યાદ કય છે.

6 તેથી ઇઝરાયલીઓને કહે કે, ‘હુ યહોવાહ છુ.’ હુ તેઓ ું રક્ષણ
કર શ. મારા સામથ્યર્ વડે મસર ઓની ુલામીમાંથી તેઓને ુક્ત
કર શ. હુ મસર ઓને ભયંકર શક્ષા કર શ. 7 “હુ તેઓને મારા લોક
તર કે સ્વીકાર શ. ત્યારે તેઓને ખબર પડશે કે મસરની ુલામીમાંથી
તેઓને ુક્ત કરનાર તેઓનો ઈ ર હુ છુ.

8 હુ યહોવાહ છુ, મેં ઇબ્રા હમ, ઇસહાક અને યાકૂબને જે દેશ
આપવાનો કરાર કય છે, તે દેશમાં હુ ઇઝરાયલ લોકોને લઈ જઈશ.
વતન તર કે એ દેશ તેઓને આપીશ અને વારસ બનાવીશ.” 9 ૂસાએ
ઈ રની એ વાત ઇઝરાયલીઓને કહ . પણ તે વખતે તેઓ આકર
ુલામીથી હતાશ થઈગયેલા તેથી તેઓએઈ રની વાત કાને ધર ન હ.
10 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, 11 “ ું જઈને મસરના રાજા ફારુનને

કહે કે, તે ઇઝરાયલીઓને તારા દેશમાંથી જવા દે.” 12 પર ુ ૂસાએ
યહોવાહને ક ું, “ઇઝરાયલી લોકો જ મારુ સાંભળતાં નથી; તો પછ
ફારુન તો શાનો સાંભળે? વળ મને તો છટા ૂવર્ક બોલતા†ં પણઆવડ ું
નથી.” 13પર ુ યહોવાહે ૂસા અને હારુન સાથે વાતચીત કર . તેઓને
આજ્ઞા કર કે, “તમે મસરના રાજા ફારુન પાસે જાઓ. અને તેને તાક દ
આપો કે ઇઝરાયલી લોકોને મસરમાંથી ુક્ત કરે.”

ૂસા અને હારુનનો વંશાવળ

* 6:3 6:3 સવર્સમથર્ ઈ ર એલ-શદાઈ † 6:12 6:12 છટા ૂવર્ક બોલતાં બે ુ ત
જીભ
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14 ઇઝરાયલીઓના પ ૃઓનાં કુળોના આગેવાનો આ છે:
ઇઝરાયલના જયે રુબેનના ચાર ુત્રો: હનોખ, પાલ્ ,ૂ હેસ્રોન
અને કામ . 15 શમયોનના ુત્રો; ય ુએલ, યામીન, ઓહાદ, યાખીન,
સોહાર તથા કનાની પત્નીથી જન્મેલો શાઉલ.

16 લેવીના ુત્રો: ગેશ ન, કહાથ અને મરાર . લેવી ું આ ુષ્ય
એકસો સાડત્રીસ વષર્ ું હ ું. 17 ગેશ નના ુત્રો: લબ્ની અને શમઈ.
18 કહાથના ુત્રો: આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉ ઝયેલ. કહાથ ું
આ ુષ્ય એકસો તેત્રીસ વષર્ ું હ ુ.ં 19 મરાર ના ુત્રો: માહલી અને
ુશી. આબધા ઇઝરાયલના ુત્ર લેવીના વંશજો હતા.
20 આમ્રામે પોતાની ફોઈ યોખેબેદ સાથે લ ક .ુ તેઓના

કુટુબમાં હારુન અને ૂસાના જન્મ થયા. આમ્રામ ું આ ુષ્ય એકસો
સાડત્રીસ વષર્ ું હ ુ.ં 21 યસ્હારના ુત્રો: કોરાહ, નેફેગ અને ઝખ્રી.
22ઉ ઝયેલના ુત્રો: મીશાએલ,એલ્સાફાન અને સથ્રી.

23 હારુન ું લ આમ્મીનાદાબની ુત્રી અને નાહશોનની બહેન
અલીશેબા સાથે થ ું. તેઓના ુત્રો: નાદાબ, અબીહૂ, એલાઝાર અને
ઈથામાર. 24 કોરાહના ુત્રો: આસ્સીર, એલ્કાના અને અ બઆસાફ.
25 હારુનના ુત્ર એલાઝારે ૂટ એલની ુત્રી સાથે લ ક .ુ તેઓનો
ુત્ર: ફ નહાસ. તેઓ બધા લેવીના વંશજો હતા.
26 આ ર તે હારુન અને ૂસા લેવી કુળના વંશજો હતા. તેઓની

સાથે ઈ રે વાત કર હતી કે, “ઇઝરાયલીઓને તેઓનાં કુળોના સ ૂહ
પ્રમાણે મસરમાંથી બહાર લઈ આવો.” 27એ જ હારુન અને ૂસાએ
મસરના રાજાફારુનસાથે વાત કર ને તેને ક ું કે, “તે ઇઝરાયલી લોકોને
મસરની બહાર જવા દે.”

ૂસા અને હારુન ઈ રનો કહે ું માને છે
28 ઈ રે મસર દેશમાં ૂસા સાથે વાત કર તે દવસ;ે 29 તેમણે
ૂસાને ક ું, “હુ યહોવાહ છુ, હુ તને કહુ છુ, તે બ ું જ ું મસરના રાજા

ફારુનને કહેજ.ે” 30અને ૂસાએ ઈ રની સમક્ષ ક ું કે, “હુ સ્પ ર તે
બોલી શકતો નથી તો પછ ફારુન માર વાત કેવી ર તે સાંભળશ?ે”
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7
1યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જો, મેં તને ફારુનનીઆગળઈ રને ઠેકાણે

ઠરા ો છે. તારો ભાઈ હારુન તારો પ્રબોધક થશે. 2 હુ તને જે આદેશ
આ ું છુ તે બધા ું હારુનને જણાવજ.ે તારો ભાઈ હારુન એ વગત
ફારુનને જણાવશે કે ફારુન ઇઝરાયલી લોકોને મસર દેશમાંથી જવા દે.

3 પણ હુ ફારુનને હઠાગ્રહ બનાવી દઈશ, જથેી ું જે કઈ કહેશે,
તેને તે માનશે ન હ. તેથી હુ મસર દેશમાં અનેક ચમત્કારો કર શ.
4પણ ફારુન તમારુ સાંભળશે ન હ,એટલે હુ મસર દેશ પર મારો હાથ
ઉગામીશ, કઠોર શક્ષા કર શ. અને મારાં સૈન્યોન,ે માર ઇઝરાયલી
પ્રજાને, મસરમાંથી બહાર લાવીશ. 5 ત્યારે મસરના લોકોને ખબર
પડશે કે, “હુ યહોવાહ છુ, તેઓ જોતા રહેશે અને હુ મારા લોકો
ઇઝરાયલીઓને ુક્ત કર શ.”

6 ૂસાએ અને હારુને યહોવાહના આદેશો ું પાલન ક .ુ 7 તેઓએ
દરબારમાં ફારુનની સમક્ષ રજૂઆત કર . ત્યારે ૂસાની ઉંમર એંસી
વષર્ની અને હારુનની ઉંમર ત્યાસી વષર્ની હતી.

હારુનની લાકડ સાપ બની જાય છે
8 યહોવાહે ૂસા અને હારુનને ક ું, 9 “ ારે ફારુન તમને એ ું

કહે કે, તમારા પરાક્રમના ુરાવા માટે ‘કોઈ ચમત્કાર બતાવો.’ ત્યારે
ું હારુનને કહેજે કે, ‘તાર લાકડ લઈને ફારુનની આગળ જમીન પર

નાખી દે’એ નાખશે ત્યારે લાકડ સાપ બની જશ.ે” 10 પછ ૂસા અને
હારુન મસરના રાજાફારુન પાસે ગયા. અને યહોવાહનીઆજ્ઞા પ્રમાણે
તેમણે ક ુર્. હારુને ફારુન અને તેના અમલદારો સમક્ષ પોતાની લાકડ
જમીન પર નાખી અને તે સાપ બની ગઈ.

11 ત્યારે ફારુને જ્ઞાની પં ડતોને અને જાદગુરોને બોલા ા. મસરના
જાદગુરોએ પણમંત્રતંત્ર દ્વારા હારુનના જવેો જચમત્કાર કર બતા ો.
12 તેઓએ પોતાની લાકડ ઓજમીન પર નાખી. એ લાકડ ઓના સાપ
બની ગઈ. પણહારુનની લાકડ તેઓની લાકડ ઓને ગળ ગઈ. 13તેમ
છતાં ફારુને હઠાગ્રહ છોડ્યો ન હ. લોકોને જવા દેવાની ના પાડ . અને
યહોવાહના ક ા ુજબ ૂસા અને હારુનની કહેલી વાત ફારુને લક્ષમાં
લીધી ન હ.
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પહેલી મરક -લોહ
14 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુન હઠ લો થયો છે, એ મારા

લોકોને જવા દેવાનો ઇનકાર કરે છે; 15 જો ફારુન સવારે નીલ નદ ના
કનારા પર આવશ.ે ું તેને મળવા ને ઘાટ પર ઊભો રહેજ,ે અને જે
લાકડ સાપ થઈ ગઈ હતી, તે સાથે લઈને જજ.ે

16 “ફારુનઆવે ત્યારે કહેજે કે, હ ૂઓના ઈ ર યહોવાહે મને તાર
પાસે મોકલ્યો છે અને કહેવડા ું છે કે, મારા લોકોને મારુ ભજન કરવા
માટે અરણ્યમાં જવા દે; ‘જો અત્યાર ુધી તેં યહોવાહની વાત કાને
ધર નથી.” 17 હવે યહોવાહ કહે છે કે, ‘હુ યહોવાહ છુ. એની તમને
ખબર પડ જશે. હવે હુ મારા હાથમાંની લાકડ નીલ નદ ના પાણી પર
પછાડ શએટલે સમગ્રપાણી રક્ત થઈજશે. 18નીલ નદ ની માછલીઓ
મર જશે. નદ માંથી દગુધ ફેલાશે અને મસરવાસીઓને માટેએ ું પાણી
પીવાલાયક પણ રહેશે ન હ.’ ”

19 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું હારુનને કહે કે, તાર લાકડ
હાથમાં લઈને મસરનાં તમામ જળાશયો, નદ ઓ, નહેરો અને તળાવો
પર તારો હાથ ફેરવ એટલે તેમાં ુ બ ું જ પાણી રક્ત બની જશે. અને
સમગ્ર મસર દેશમાં લાકડાંનાં અને પથ્થરનાં બધાં વાસણોમાંના પાણી ું
પણ રક્ત થઈ જશે.”

20 તેથી ૂસા અને હારુને યહોવાહે આપેલી આજ્ઞા ું પાલન ક ુ.
હારુને ફારુન અને તેના અમલદારોના દેખતાં લાકડ વડે નીલના પાણી
પર પ્રહાર કય . તેથી તેમાં ું બ ું જ પાણી રક્ત થઈ ગ ુ.ં 21 નદ માંની
બધી માછલીઓ મર ગઈ. અને નદ માંથી દગુધ પ્રસરવા લાગી. અને
મસરના લોકો માટે નીલ નદ ું પાણી પીવા લાયક ર ું ન હ. સમગ્ર
મસરમાં ું તમામ પાણી રક્ત થઈ ગ ુ.ં 22 તો સામે પક્ષે મસરના
જાદગુરોએ પણ પોતાના તંત્રમંત્રથી તે પ્રમાણે ક .ુ ફારુને ૂસા અને
હારુનની વાત કાને ન ધર . યહોવાહના જણા ા ુજબ ફારુન હઠ લો
થઈ ગયો.

23 તેણે ક ું ગણકા ુ ન હ. ફારુન પોતાના મહેલમાં ગયો. 24 નીલ
નદ ું પાણી મસરવાસીઓથી પવાય એ ું ર ું ન હ ું. તેથી તેઓએ
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નદ નીઆજુબાજુ કૂવાઓખોદ્યાઅને વીરડા ગા ા. 25યહોવાહે નીલ
નદ પર પ્રહાર કયાર્ પછ સાત દવસ પસાર થઈ ગયા.

8
બીજી મરક - દેડકાં

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુન પાસે જઈને તેને જણાવ કે
યહોવાહ એ ું કહે છે: ‘મારા લોકોને માર સેવા કરવા જવા દે.’ 2 પણ
જો ું તેઓને જવા દેવાની ના પાડશે તો, હુ મસર દેશમાં દેડકાંઓ
દ્વારા ઉપદ્રવ કરાવીશ. 3 નીલ નદ દેડકાંઓથી ભરાઈ જશ.ે વળ એ
દેડકાં નદ માંથી બહારઆવીને તારા મહેલમા,ં ઘરોમાં,શયનખંડમાં તથા
પલંગમાં અને તારા અમલદારોના તથા પ્રજાનાં ઘરોમાં, રસોડામાં અને
પાણીનાં પાત્રોમાં ભરાઈ જશ.ે 4 ું તાર પ્રજા અને તારા અમલદારો
ઠેરઠેર દેડકાંના ઉપદ્રવથી હેરાન થઈ જશો.”

5 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હારુનને કહે કે, તે પોતાના હાથની
લાકડ ને નહેરો, નદ ઓ અને સરોવરો તરફ ઊંચી કરે. જથેી મસર
દેશ પર દેડકાંઓ ચઢ આવે.” 6 ત્યારે હારુને મસર દેશમાં આવેલા
પાણીનાં ળો તરફ તેના હાથ ઊંચા કયાર્ અને પાણીમાંથી દેડકાંઓ
બહારઆવીને સમગ્ર મસર દેશમાં છવાઈ ગયા.ં 7 મસરનાજાદગુરોએ
પણ એ ું જ ક .ુ તેઓ પણ મસર દેશમાં દેડકાંઓ લઈઆ ા.

8 પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને બોલાવીને ક ું, “તમે યહોવાહને
પ્રાથર્ના કરો કે તે મને અને માર પ્રજાને દેડકાંના ઉપદ્રવથી છોડાવે, એ
દેડકાંને દૂર કરે. પછ હુ તમારા લોકોને યહોવાહને યજ્ઞો અપર્વા જવા
દઈશ.” 9 ૂસાએ ફારુનને ક ુ,ં “સારુ, ું કૃપા કર ને મને કહે કે મારે
તારા માટે, તારા અમલદારો માટે અને તાર પ્રજા માટે યહોવાહને ારે
પ્રાથર્ના કરવી,જથેી દેડકાં તમાર પાસેથીઅને તમારા ઘરોમાંથી પાણીનાં

ળોમાં જતા રહે અને ત્યાં જ રહે.”
10 ફારુને ક ું, “આવતી કાલ.ે” ૂસાએ ક ું, “ ું કહે છે તે પ્રમાણે

થશે.” જથેી તને મા ૂમ પડશે કે અમારા ઈ ર યહોવાહ સમાન અન્ય
કોઈ ઈ ર નથી. 11 દેડકાં તાર આગળથી અને ઘરોમાંથી અને તારા
મહેલમાંથીઅને તારાઅમલદારો તેમજપ્રજાનીઆગળથીજતાં રહેશે.
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અને તેઓ પાણીનાં ળોમાં અને નીલ નદ માં જ રહેશ.ે” 12 પછ
ૂસા અને હારુન ફારુન પાસેથી વદાય થયા. ૂસાએ દેડકાંઓ વષે

યહોવાહને વનંતી કર .
13 અને યહોવાહે ૂસાની વનંતી પ્રમાણે ક ુ. ઘરોમાંના,ં ઘરના

ચોકમાંનાં તથા ખેતરોમાંનાં દેડકાં મર ગયા.ં 14મરેલાં દેડકાંઓના ઢગલા
ભેગા થયા. તેથી દેશભરમાં દગુધ પ્રસર ગઈ. 15 પણ ારે ફારુને
જો ું કે છૂટકો મ ો છે, ત્યારે યહોવાહના ક ા પ્રમાણે ફારુને પોતા ું
હૃદય હઠ ું કર ને તેઓ ું માન્ ું ન હ.

ત્રીજી મરક - ૂળની જુઓ
16 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હારુનને કહે કે, તે પોતાની લાકડ

જમીન પરની ૂળ પર મારે. કે જથેી આખા મસર દેશમાં સવર્ત્ર ૂળની
જૂ થઈ જાય.” 17 ૂસાએ હારુનને ક ું, હારુને હાથમાં લાકડ લઈને
જમીનની ૂળ પર પ્રહાર કય , એટલે સવર્ત્ર ૂળની જૂ થઈ ગઈ. અને
તે જુઓ મસરના સવર્ માણસો અને જાનવરો પર છવાઈ ગઈ.

18 મસરના જાદગુરોએ પોતાના જતરમંતરનો ઉપયોગ દ્વારા જૂઓ
લાવવા પ્રયત્ન કય , પર ુ તેઓને નષ્ફળતા મળ . 19 હવે જાદગુરોએ
ફારુનની આગળ ક ૂલ ક ુ કે,આતો ઈ રની શ ક્તથી જ બને ું છે.
પર ુ ફારુને તેઓને સાંભ ા ન હ, તે હઠ લો જ ર ો. યહોવાહે ક ું
હ ું એ જ પ્રમાણે ફારુન વત્ય .

ચોથો મરક - માખીઓ
20 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું ફારુન પાસે જજ.ે ફારુન સવારે નદ

કનારે ફરવા નીકળે ત્યારે સવારે વહેલો ઊઠ ને તેની રાહ જોઈ ત્યાં
ઊભો રહેજ.ે અને તે આવે ત્યારે કહેજે કે, યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
‘મારા લોકોને મારુ ભજન કરવા જવા દે. 21જો ું મારા લોકોને ન હ
જવા દે તો હુ તારા પર, તારા અમલદારો પર તથા તાર પ્રજા પર તથા
ઘરોમાં માખીઓ મોકલીશ. અને મસરના લોકોનાં ઘરો માખીઓથી
ભરાઈ જશે; ઠેરઠેર માખીઓ જ હશ.ે’ ”

22 પણ તે દવસે હુ મારા ઇઝરાયલી લોકોને સંભાળ લઈશ. જે
ગોશેન પ્રાંતમાં તેઓ વસે છે ત્યાં માખી ું નામ નશાન હશે ન હ, એટલે
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તને ખાતર થશે કે સમગ્ર ૃથ્વીમાં હુ એકલોજ યહોવાહ છુ. 23આમ હુ
મારા લોક અને તારા લોક વચ્ચે ભેદભાવ* રાખીશ; તને મારા ચમત્કાર
જોવા મળશે.” 24 પછ યહોવાહે તે ુજબ ક .ુ તેમના ક ા પ્રમાણે
ફારુનના મહેલમા,ં તેના અમલદારોનાં ઘરોમાં તથાઆખા મસર દેશમાં
માખીઓનાં ઝંુડઝંુેડ ધસી આ ાં અને સમગ્ર દેશ માખીઓથી પરેશાન
થઈ ગયો હતો.

25 એટલે ફારુને ૂસા અને હારુનને બોલા ા. તેઓને ક ું, “તમે
લોકો તમારા ઈ રને આ દેશમાં યજ્ઞાપર્ણ ચઢાવો.” 26 પર ુ ૂસાએ
ક ું, “એ પ્રમાણે કર ું ઉ ચત નથી, કારણ કે અમે અમારા ઈ ર
યહોવાહને અપર્ણ ચઢાવીએ તેને મસરના લોકો અપ વત્ર ગણે છે. તેથી
મસરના લોકો જનેે પ વત્ર ગણે છે તેવી આહુ ત જો અમે આપીએ તો
તેઓ અમને પથ્થરો માર ને માર નાખે ન હ? 27 અમને ત્રણ દવસ
ુધી અરણ્યમાં જવા દે અને અમારા ઈ ર યહોવાહને યજ્ઞો અપર્વા દે.

યહોવાહે અમને એ ું કરવા ફરમાવે ું છે.”
28એટલે ફારુને ક ું, “હુ તમને લોકોને તમારા ઈ ર યહોવાહને યજ્ઞો

અપર્વા માટે અરણ્યમાં જવા દઈશ, પર ુ તમારે ઘણે દૂર જ ું ન હ અને
મારા માટે પણ પ્રાથર્ના કરવી.” 29 ૂસાએ ક ું, “સારુ, હુ અહ થી તાર
આગળથી જઈને તરત જ યહોવાહને વનંતી કર શ કે, ફારુનઅને તારા
અમલદારોને તથા તાર પ્રજાનેઆવતી કાલે સવારે માખીઓના ત્રાસથી
ુક્ત કરે. પણ તમે અમને ૂખર્ ન બનાવતા, યહોવાહને યજ્ઞો અપર્વા

અમને અરણ્યમાં જવા દેવાના છે;અમને ના પાડવા ું નથી.”
30 એટલે ૂસા ફારુન પાસેથી વદાય થઈને યહોવાહ પાસે ગયો

અને પ્રાથર્ના કર , 31અને યહોવાહે ૂસાની વનંતી અ ુસાર ક ુ. ત્યારે
ફારુન, તેના અમલદારો અને તેની પ્રજા માખીઓના ત્રાસથી ુક્ત થયા.
દેશમાં એક પણમાખી રહ ન હ. 32પર ુ ફારુન તો ફર પાછો હઠાગ્રહ
થઈ ગયો અને તેણે ઇઝરાયલી લોકોને જવા દ ધા ન હ.

9
પાંચમો મરક -જાનવરો ું મરણ

* 8:23 8:23 ભેદભાવ સ્વતંત્ર
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1 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુનની પાસે જા અને તેને કહે કે,
હ ૂઓના ઈ ર યહોવાહ એમ કહે છે કે, ‘મારા લોકોને મારુ ભજન
કરવા જવા દે.’ 2 હજુ પણ જો ું ના પાડશે અને તેઓને રોક રાખશે
તો ધ્યાનથી સાંભળ લે, 3 હુ યહોવાહ, ખેતરનાં તારાં જાનવરો એટલે
ઘોડાઓમા,ં ગધેડાંઓમા,ંઊંટોમાં, ગાયબળદોમાં અને ઘેટાંબકરાંઓમાં
ભારે રોગચાળો ફેલાવીશ અને તને સજા કર શ. 4 પર ુ હુ યહોવાહ
ઇઝરાયલીઓના અને મસરનાં જાનવરો વચ્ચે ભેદભાવ રાખીશ. જથેી
ઇઝરાયલીઓ ું એક પણજાનવર મરશે ન હ.”

5 “હુ યહોવાહ આવતી કાલે આ દેશમાં એનો અમલ કર શ.”
6 અને બીજે દવસે સવારે મસરમાં ઈ રે પોતાના ક ા પ્રમાણે ક ુ,
મસર ઓનાં બધાં જાનવર મર ગયાં પર ુ ઇઝરાયલીઓ ું એક પણ
જાનવર મ ુ ન હ. 7 ફારુને પોતાના માણસોને તપાસ કરવા મોકલ્યા
કે ઇઝરાયલના લોકો ું એકે જાનવર મ ુ છે કે ન હ. તપાસ દ્વારા તેને
જણાવવામાં આ ું કે ઇઝરાયલીઓ ું એક પણ જાનવર મ ુ નથી.
આટ ું થયા છતાં ફારુને હઠાગ્રહ ચા ુ રા ો. તેણે લોકોને જવા દ ધા
ન હ.

છ મરક - ૂમડાં
8 યહોવાહે ૂસા અને હારુનને ક ું, “તમારા હાથમાં ભઠ્ઠ માંથી
ુઠ્ઠ ઓ ભર ને રાખ લો અને ૂસા ફારુનના દેખતાં તેને હવામાં ઊંચે

ઉડાડ.ે 9એ રાખની ઝ ણી રજકણો આખા મસર દેશમાં ફેલાઈ જશે.
તેની અસરથી સમગ્ર મસરના માણસો અને જાનવરોને શર રે ૂમડાં
ટ નીકળશે.” 10એટલે ૂસા અને હારુને ભઠ્ઠ માંથી રાખ લીધી. પછ
ફારુનની આગળઊભા રહ ને ૂસાએઆકાશ તરફ રાખ ઉડાડ . તેના
ફેલાવાથી માણસોને અને જાનવરોને ૂમડાં થયાં.

11 મસરના જાદગુરો ૂસાને આ ું કરતાં રોક શ ા ન હ, કારણ
કે જાદગુરોને તથા બધા જ મસરના લોકોને ૂમડાં ટ નીક ાં હતા.ં
12 પર ુ યહોવાહે ફારુન ું હૃદય હઠ ું બના ુ.ં અને તેમણે ક ું હ ું
તે પ્રમાણે ફારુને ૂસાની અને હારુનની વાત સાંભળ ન હ.
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સાતમો મરક - કરા
13 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “સવારમાં વહેલો ઊઠ ને ફારુન પાસે

જજ.ે અને તેને કહેજે કે, હ ૂઓના ઈ ર યહોવાહ એ ું કહે છે કે,
‘મારા લોકોને મારુ ભજન કરવા જવા દે.’ 14જો ું ન હ જવા દે તો હુ
માર બધી મરક ઓ તારા પર, તારા સરદારો પર અને તારા લોકો પર
મોકલીશ. ત્યારે તને ખબર પડશે કે જગતમાં મારા જવેો અન્ય કોઈ
ઈ ર નથી.”

15 જો અત્યાર ુધીમાં મેં, તારા પર અને તાર પ્રજા પર મરક
મોકલીને તને સજા કર હોત તો ું ૂ મ ઉપરથી ન થઈ ગયો હોત.
16 પણ મેં તને એટલા માટે જીવતો રા ો છે કે હુ તને મારુ પરાક્રમ
બતા ું. અને સમગ્ર ૃથ્વી પર મારુ નામ પ્રગટ થાય. 17 ું ું હજુ
પણ મારા લોકોની વરુદ્ધ છે? ું મારા લોકો સાથે પોતાને ઊંચો રાખીને
તેઓને જવા દેતો નથી?

18 યાદ રાખજ,ે આવતી કાલે આ જ સમયે હુ ભારે કરાનો એવો
વરસાદ વરસાવીશ કે મસરની ાપનાથી આજ ુધી એવા કરા
મસરમાં કદ ય વરસ્યા નથી. 19એટલે અત્યારે જ માણસો મોકલીને
તારાં જાનવરોને તથા ખેતરમાં જે કોઈ હોય તે બધાંને ુર ક્ષત જગ્યાએ
મંગાવી લેજ.ે કારણ જે કોઈ માણસ કે જાનવર ખેતરમાં હશે અને
તેઓને ઘરમાં લાવવામાં આ ાં ન હ હોય, તેઓના પર કરા વરસશે
અને તેઓ મરણ પામશે. 20 ફારુનના કેટલાક અમલદારો યહોવાહની
આવાણી સાંભળ ને ગભરાઈ ગયા. તેઓએજલ્દ થી પોતાના ચાકરોને
અને જાનવરોને ઘરમાં લાવી દ ધા.ં 21 પણ જઓેએ યહોવાહની
વાણીને ધ્યાનમાં લીધી ન હ તેઓએ પોતાના ુલામોને અને જાનવરોને
ખેતરમાં જ રહેવા દ ઘાં.

22 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તારા હાથ આકાશ તરફ લંબાવ, જથેી
આખા મસર દેશમાં માણસો, જાનવરો અને ખેતરની બધી વનસ્પ ત
પર કરા પડ.ે” 23 પછ ૂસાએ પોતાની લાકડ આકાશ ભણી ઊંચી
કર એટલે યહોવાહે ભારે ગજના સાથે જમીન પર કરા વરસા ા. તે
સાથે ૃથ્વી પર અ ધસી આ ો અને આખા મસર દેશ પર કર ૂટ
પડયા. 24 વરસતા કરાની સાથે વીજળ ઝબકારા મારતી હતી. મસર



નગર્મન 9:25 xxiii નગર્મન 9:35

દેશ પાયો ત્યારથી આજ ુધી કદ ન પડયો હોય એવો ભારે કરાનો
વરસાદ આખા દેશમાં પડયો.

25 તેને લીધે મસરના ખેતરોમાંની તમામ વનસ્પ ત અને પાકનો
નાશ થઈ ગયો. અને કરાના કારણે આખા મસર દેશમાં જે માણસો,
જાનવરો, તથા ખેતરોમાં જે કાંઈ હ ું તે બધાનો નાશ થયો. કરાએ
ખેતરોમાંના દરેક છોડને તેમ જ ઝાડને ન કયાર્. 26 ફક્ત ગોશેન પ્રાંતમાં
કે ાં ઇઝરાયલીઓ રહેતા હતા ત્યાં કરા પડયા ન હ.

27 પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને બોલાવીને તેઓને ક ું, “આ
વખતે મેં પાપ ક ુર્ છે, યહોવાહ ન્યાયી છે. હુ તથા માર પ્રજાઅપરાધી
છ એ. 28 તમે યહોવાહને અરજ કરો, કારણ કે આ કરા અને ભયંકર
ગજનાથીઅમે ત્રાસી ગયા છ એ. હુ તમને જવા દઈશ, હવે તમારે અહ
રોકા ું ન હ પડ.ે”

29 ૂસાએ ફારુનને ક ું, “હુ નગરમાંથી બહાર જઈશ. ત્યારે હુ
પ્રાથર્ના માટે યહોવાહની આગળ મારા હાથ લંબાવીશ. એટલે તરત
વીજળ ના કડાકા બંધ થઈ જશે. અને કરા પડવા ું પણ અટક જશે.
આપરથી તને ખબર પડશે કે આખી ૃથ્વી પ્ર ુની છે. 30 પણ હુ જાણું
છુ કે ું અને તારા અમલદારો તથા લોકો હજુ પણ યહોવાહથી ડરવાના
નથી. અને તેમ ું સન્માન પણ કરવાના નથી.”

31શણ અને જવનો ઘાણ વળ ગયો. કારણ કે જવ ઊગી નીક ા
હતાઅને શણને લ બેઠાં હતા.ં 32પર ુ ઘઉંઅને કઠોળ ન થયા ન હ
કારણ કે તેને પાકવાની વાર હતી. 33 ૂસા ફારુનને છોડ ને નગર બહાર
આ ો. અને તેણે યહોવાહ સમક્ષ પોતાના હાથ લંબાવીને પ્રાથર્ના કર .
એટલે કડાકા અને કરા બંધ થઈ ગયા.

34 પછ ારે ફારુને જો ું કે વષાર્, કરા અને કડાકા બંધ થઈ ગયા
એટલે ફર થી તેણે અને તેના સરદારોએ પોતાના હૃદય હઠ લાં કયાર્.
35 ફારુને ઇઝરાયલ લોકોને ુક્ત ર તે જવા દેવાની ના પાડ દ ધી.
યહોવાહે ૂસાને ક ું હ ું તે પ્રમાણે જ થ ું. ફારુન પાછો હઠે ભરાયો.

10
આઠમો મરક -તીડો
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1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું ફારુન પાસે જા. મેં તેને અને તેના
સરદારોને એટલા માટે હઠાગ્રહ બના ા છે કે જથેી હુ મારુ ચમત્કા રક
સામથ્યર્ તેઓની સમક્ષ પ્રગટ કરુ. 2 અને ું તારા ુત્રને અને પૌત્રોને
કહ શકે કે મેં આ મસરના લોકોને કેવી સખત શક્ષા કર હતી,અને મેં
તેઓને કેવા ચમત્કાર બતા ા હતા. આથી તમને ખબર પડશે કે હુ જ
યહોવાહ છુ.”

3 ૂસાઅને હારુન ફારુન પાસે ગયાઅને ક ું, “ હ ૂઓના યહોવાહ
કહે છે; ‘ ું કયાં ુધી માર આજ્ઞા ઉથાપ્યા કર શ? મારા લોકોને મારુ
ભજન કરવા જવા દે.’ 4સાંભળ લે, જો ું મારા લોકોને મારુ ભજન
ઉપાસના કરવા જવા દેવાની ના પાડશે તો ખાતર રાખજે આવતી કાલે
હુ તારા દેશમાં તીડોનો ઉપદ્રવ મોકલીશ.

5એ તીડો જમીન પર એવાં છવાઈ જશે કે જમીન દેખાશે જ ન હ.
અને કરાની વષાર્ પછ તાર પાસે જે કાંઈ બચે ું છે, તે તેઓખાઈ જશે;
તેઓ તારા ખેતરમાંના તમામે છોડ ખાઈ જશે. 6 તેઓ તારા મહેલોને
તથા તારા અમલદારોના અને તમામ મસરવાસીઓનાં ઘરોને ભર દેશે.
તારા પ ૃઓએ મસરમાં વસવાટ શરૂ કય ત્યારથી આજ ુધી જોયાં
ના હોય એટલાં બધાં જથ્થાબંધ તીડો છવાઈ જશે.” પછ ૂસા ફારુન
પાસેથી ચાલ્યો ગયો.

7 ફારુનના સરદારોએ તેને ક ું, “અમે ાં ુધી આ લોકો તરફથી
ત્રાસ ભોગવતા રહ ુ?ં એ લોકોને તેઓના ઈ ર યહોવાહ ું ભજન
કરવા જવા દે. ું ું નથી જાણતો કે હવે મસરનો સવર્નાશ થવા બેઠો
છે?” 8એટલે ૂસાને અને હારુનને ફારુન પાસે બોલાવવામાં આ ા.
ફારુને તેઓને ક ું, “ભલ,ે તમે જાઓ અને તમારા ઈ ર યહોવાહ ું
ભજન કરો. પણ મને જણાવો કે તમે કોણ કોણ જશો?”

9 ૂસાએ જવાબ આપ્યો, “અમે અમારા ુવાનોન,ે વયસ્કોને,
દ કરાદ કર ઓન,ે ઘેટાંબકરાંઓને તથા અન્ય જાનવરોને લઈ જઈ ું.
અમે બધાં જ જઈ ું. કારણ એ અમારા માટે અમારા યહોવાહ ું પવર્
છે.” 10 ફારુને તેઓને ક ું, “જમે હુ તમને અને તમારાં સવર્ બાળકોને
મસરમાંથી જવા દઈશ. ઈ ર તમાર સાથે રહો. જો કે મને તો
એ ું લાગે છે કે તમે કપટ વચાર ર ા છો. 11 ના, બધાં જ ન હ,
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પણ તમારામાંથી માત્ર ુખ્ત ુરુષો જ યહોવાહ ું ભજન કરવા જાઓ.
બાક નાં જઈ શકશે ન હ.” પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને ત્યાંથી કાઢ
ૂ ા.
12 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ મસર દેશ પર તારો હાથ ઊંચો

કર એટલે તમામ ૂ મ પર તીડો છવાઈ જશે. એ તીડો કરાથી બચી
ગયેલાં તમામ ૃક્ષો અને છોડવાઓને અને અન્ય વનસ્પ તને ખાઈ
જશે.” 13 ૂસાએ પોતાની લાકડ ને મસર દેશ પરઊંચી કર . યહોવાહે
તે આખો દવસ અને આખી રાત દરમ્યાન ૂવર્ તરફથી પવનનો મારો
ચલા ો અને સવાર થતાં ુધીમાં તો ૂવર્થી આવતો તોફાની પવન
તીડોનાં ટોળેટોળાં લઈઆ ો.

14 સમગ્ર મસર પર તીડો પથરાઈ ગયાં અને આખા દેશની ૂ મ
પર બેસી ગયા.ં આવાં તીડોનાં ટોળાં અગાઉ કદ આ ાં નહોતાં અને
ભ વષ્યમાં કદા પ આવશે પણ ન હ. 15 ઢગલાબંધ તીડો ૂ મ પર
છવાઈ ગયા.ં તેઓથી ૂ મ ઢકાઈ ગઈ. કરાથી સમગ્ર મસર દેશના જે
ૃક્ષો અને વનસ્પ ત બચી ગયાં હતાં તેના પરનાં બધાં જ ફળ તીડો ખાઈ

ગયા.ં સમગ્ર મસર દેશનાં લીલાં ૃક્ષો અને અન્ય વનસ્પ ત નામશેષ થઈ
ગયા.ં ખેતરમાંનાં ૃક્ષો કે વનસ્પ ત પર એકે પાંદડુ ર ું ન હ.

16 પછ ફારુને ઉતાવળ કર ને ૂસા અને હારુનને બોલાવીને ક ું,
“મેં તમારા ઈ ર પ્ર ુ અને તમાર વરુદ્ધપાપ ક ુ છે. 17આટલી વખત
આ મારો અપરાધ માફ કરો અને તમારા ઈ ર યહોવાહને વનંતી કરો
તે મને તીડોના ત્રાસમાંથી અને મોત જવેી હાલતમાંથી બચાવે. 18 ૂસા
ફારુનની પાસેથી વદાય થયો. અને તેણે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર .

19 એટલે યહોવાહે પવનની દશા બદલી નાખી; અને પ મમાંથી
ભારે તોફાની પવન કાવા લાગ્યો. એ પવને તીડોને ઉડાડ ને રાતા
સ ુદ્રમાં નાખી દ ધા.ં સમગ્ર મસરમાં એક પણ તીડ ર ું ન હ.
20 પર ુ યહોવાહે ફારુનને વળ પાછો હઠાગ્રહ બના ો. અને તેણે
ઇઝરાયલીઓને જવા ન દ ધા.

નવમાં મરક -અંધકાર
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21 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તારા હાથ આકાશ તરફ ઊંચા
કર. મસર દેશમાં ગાઢ અંધકાર ાપી જશે. માણસોએ અંધારામાં
અટવા ું પડશે.” 22 એટલે ૂસાએ આકાશ તરફ હાથ ઊંચો કય .
ત્યારે પ્રગાઢ અંધકારને લીધે મસર દેશમાં ઘોર અંધારુ છવાઈ ગ ુ.ં
મસરમાં ત્રણ દવસ ુધીઅંધકાર છવાયેલો ર ો. 23કોઈ પણ ક્ત
બીજા કોઈને જોઈ શકતી ન હતી. અને ત્રણ દવસ ુધી કોઈ પોતાની
જગ્યાએથી ઊઠ શ ું ન હ. પર ુ આ યર્ની વાત એ હતી કે ાં
ઇઝરાયલીઓના વસવાટ હતો તે સવર્ ઘરોમાં તો પ્રકાશ ઝગમગી ર ો
હતો.

24 ફારુને ફર થી ૂસાને બોલા ો અને ક ું, “તમે લોકો જાઓ,
યહોવાહ ું ભજન કરો. તમે તમાર સાથે તમારાં બાળકોને પણલઈજઈ
શકો છો. ફક્ત તમારાં ઘેટાંબકરાં અને અન્ય જાનવરોને અહ રહેવા
દેજો.” 25પણ ૂસાએક ું, “અમેઅમારાં ઘેટાંબકરાં સ હતજાનવરોને
અમાર સાથે લઈ જઈ ું;એટ ું જ ન હ પર ુ ારે અમે લોકો જઈ ું
ત્યારે તારે અમને દહનીયાપર્ણો માટેનાં અપર્ણો પણ આપવાં પડશે.
અને અમે લોકો એ અપર્ણો ઈ ર યહોવાહને ચઢાવી ું. 26અમે લોકો
અમારાં જાનવરો અમાર સાથે અમારા ઈ ર યહોવાહ ું ભજન કરવા
માટે લઈ જઈ ું. ખર વા ું એક પણ પ ુ અહ રહેશે ન હ. અમારાં
પ ુઓમાંથીઅમે અમારા ઈ ર યહોવાહને યજ્ઞચઢાવવાના છ એઅને

ાં ુધી અમે નયત જગ્યાએ પહોંચીએ ન હ ત્યાં ુધી અમને કેવી
ર તે ખબર પડે કે અમારે યહોવાહને ું અપર્ણ કરવા ું છે?” તેથી બધાં
જ જાનવરોને અમે અમાર સાથે લઈ જઈ ું.”

27 યહોવાહે વળ પાછાં ફારુનને હઠાગ્રહ બના ો, તેથી ફારુને
તેઓને જવા દેવા માટે ના પાડ દ ધી. 28 અને ફારુને ૂસાને ક ું,
“માર પાસેથી જતો રહે, મારુ ુખ હવે પછ ફર થી ું જોવા આવીશ
ન હ. એમ છતાં જો ું મને મળવાઆવીશ તો તે દવસે ું માય જશે.”
29 પછ ૂસાએ ફારુનને ક ું, “ ું જે કહે છે તે સા ું છે. હુ ફર થી કદ
તને રૂબરૂ મળવા આવવાનો નથી અને તારુ ુખ જોવાનો નથી.”
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11
પ્રથમજ નતોના ૃત્ ુની આગાહ

1 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુન અને મસર પર હુ બીજી એક
આફત લાવીશ. ત્યાર પછ તે તમને અહ થી જવા દેશે; તે કોઈને
અહ રહેવા ન હ દે; બધાને મોકલી દેશે. 2 તમે ઇઝરાયલીઓને કહેજો
કે; ‘પ્રત્યેક ુરુષ પોતાના પડોશી પાસેથી અને પ્રત્યેક ી પોતાની
પડોશણ પાસેથી સોનાચાંદ ના ઘરેણાં માગી લે.’ 3 પછ યહોવાહે
મસરવાસીઓના હૃદયમાં ઇઝરાયલીઓ પ્રત્યે સદભાવ ઉપજા ો.
ફારુનના ચાકરો અને લોકોની નજરમાં ૂસા મહાન અને આદરપાત્ર
મનાયો.”

4 ૂસાએ લોકોને ક ુ,ં “યહોવાહએ ું કહે છે કે, ‘આજે મધ્યરા ત્રએ
હુ મસરમાં ફર શ.’ 5 અને મસર દેશમાંના સવર્ પ્રથમજ નત પછ તે
રા ાસન પર બરાજનાર ફારુનનો પ્રથમજ નત હોય કે ઘંટ એ દળણાં
દળનાર દાસીનો પ્રથમજ નત હોય તે સવર્ ૃત્ ુ પામશ.ે’ ”

6અને સમગ્ર મસર દેશમાં અગાઉ કદ પણ થઈ ના હોય એવી ભારે
રડારોળ સજાર્શ.ે એ ું આક્રદ ભ વષ્યમાં ફર થી કદ થશે ન હ. 7 પર ુ
ઇઝરાયલના કોઈ પણ મ ુષ્ય કે જાનવર ું કોઈ નામ લઈ શકશે ન હ.
તેઓની સામે કૂતરા પણ જીભ હલાવશે ન હ. એના પરથી તમે જાણી
શકશો કે યહોવાહ મસર ઓ તથા ઇઝરાયલ ુત્રો વચ્ચે ભેદ રાખે છે.
8પછ તમારા આ બધા જ ચાકરો માર પાસે આવશ.ે મને પગે લાગશે.
અને કહેશે કે, તમે તથા તમારા બધા લોકો જતા રહો. અને ત્યારપછ
જ હુ તો અહ થી જવાનો છુ. પછ ૂસા કોપાયમાન થઈને ફારુનની
પાસેથી જતો ર ો.”

9 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ફારુને તમાર વાત કેમ સાંભળ
ન હ? એ માટે કે હુ મસર દેશમાં વધારે ચમત્કારો બતાવી શકુ.”
10 તેથી ૂસાએ અને હારુને ફારુનના દેખતાં જ આ બધા ચમત્કારો
કર બતા ા. અને યહોવાહે ફારુનને હઠાગ્રહ બના ો અને તેણે
ઇઝરાયલીઓને પોતાના દેશની બહાર જવા દ ઘા ન હ.
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12
પાસ્ખા પવર્

1 ૂસા અને હારુન ારે મસરમાં હતા ત્યારે યહોવાહે તેઓને ક ું,
2 “તમારા લોકો માટે આ માસ વષર્નો પ્રથમ માસ ગણાશે.”

3સમગ્ર ઇઝરાયલીઓમાટેઆદેશ છે કે: “આમાસના દસમા દવસે
પ્રત્યેક ુરુષે પોતાના પતાના કુટુબ દ ઠ એક હલવાન લે ું. 4અને જો
કુટુબમાં આ ું એક હલવાન ૂરે ૂરુ ખાઈ શકે તેટલાં માણસો ના હોય
તો તેઓએ પોતાના પડોશીઓને નમંત્રણ આપ ુ.ં અને તેઓની તથા
કુટુબની સં ા પ્રમાણે હલવાન લે ું. ુરુષના આહાર પ્રમાણે હલવાન
વષે વચાર ને ન કર ુ.ં”
5પસંદ કરેલ હલવાન ખોડખાંપણ વગરનો પ્રથમ વષર્નો ઘેટો અથવા

બકરો જ હોવો જોઈએ. 6 તમારે આ હલવાનને એ જ માસના ચૌદમા
દવસ ુધી સાચવી રાખવો. તે દવસે સંધ્યાકાળે તમામ ઇઝરાયલીઓ
પોતપોતાની પાસે રાખેલા હલવાનને કાપે. 7 તમારે તે હલવાનો ું રક્ત
લઈને જે ઘરમાં તે ખાવા ું હોય તે ઘરની બ ે બારસાખ પર અને
ઓતરગ પર છાંટ ું જોઈએ. 8 “તે જ રાત્રે તમારે હલવાનના માંસને
શેક ું અને તેને બેખમીર રોટલી તથા કડવી ભાજી સાથે ખા ું.”

9એમાંસ કા ું કે પાણીમાં બાફ ને ન ખા ુ.ં પગ, મા ું અને આંતરડાં
સાથે શેક ને ખા ું. 10 તે રાત્રે જ બ ું માંસ ખાઈ લે ું. અને જો એમાં ું
કઈ વધે અને સવાર ુધી રહે તો તેને તમારે આગમાં બાળ ૂક ું.
11 તમારે તે આ ર તે જ ખા ું; તમારે પ્રવાસનાં વ ો પહેરવા,ં પગમાં
પગરખાં પહેરવાં, હાથમાં લાકડ લેવી અને ઉતાવળ* કર ને ખા ું. કેમ
કે આ યહોવાહ ું પાસ્ખા† છે.

12 “કેમ કે રાત્રે હુ મસરમાં ફર શ અને આખા મસર દેશના બધા
મ ુષ્યના અને પ ુઓના પ્રથમજ નતોને માર નાખીશ. મસરના બધા
દેવોને પણ હુ સજા‡ કર શ. અને હુ તેઓને બતાવીશ કે હુ યહોવાહ છુ.
* 12:11 12:11 ઉતાવળ જલ્દ તૈયાર થ ું † 12:11 12:11 પાસ્ખા પાસ્ખા પવર્ એ
માટે ઉજવવામાંઆવે છે કારણ કે સંહાર દૂતે મસર ઓને માર નાખતા વેળાએઇઝરાયલીઓને
પસાર થયા ‡ 12:12 12:12સજાઈ ર તેમને સા બત કર બતાવશે કે તે જ માત્ર ઈ ર
છે
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13 પર ુ તમારા ઘર પર છાંટવામાં આવે ું રક્ત એ ચ રહેશે જનેે હુ
જોઈશ એટલે તમારા ઘરને ટાળ ને હુ આગળ જઈશ. મસરના લોકો
પર મરક આવશે. પણ તમારા ઘરોમાં વનાશક મરક આવશે ન હ.
14 તેથી તમે લોકો આજની આ રાત ું સદા સ્મરણ કરજો અને એને
યહોવાહના પાસ્ખાપવર્ તર કે પાળજો. અને નત્ય નયમા ુસાર તમારા
વંશજોએ પણ યહોવાહના માનમાં તેની ઊજવણી કરવી.”

બેખમીર રોટલી ું પવર્
15 “આ પ વત્ર પવર્ના સાત દવસો દરમ્યાન તમારે બેખમીર રોટલી

ખાવી. પવર્ના પહેલે દવસે પોતપોતાના ઘરોમાંથી બ ું જ ખમીર દૂર
કર ુ.ં અને જો કોઈ માણસ આ સાત દવસ ુધી ખમીરવાળ રોટલી
ખાય તો તેને ઇઝરાયલથી જુદો કરવામાં આવ.ે 16 આ પ વત્ર પવર્ના
પ્રથમ દવસે અને અં તમ સાતમા દવસે પ વત્ર મેળાવડા ભરવા. એ
દવસો દરમ્યાન બીજુ કોઈ કામ કર ું ન હ. માત્ર પ્રત્યેકે જરૂ રયાત
ુજબ જમવા ું તૈયાર કરવા ું કામ કર ું.
17 તમારે બેખમીર રોટલી ું પવર્ પાળ ુ,ં કારણ કે એ જ દવસે હુ

તમારા લોકોને મસર દેશમાંથી બહાર લા ો હતો. તેથી એ દવસે
તમારા વંશજોએ પરપરા ુજબ આ વ ધ પાળવો. 18 પ્રથમ માસના
ચૌદમા દવસની સાંજથી માંડ ને તે માસના એકવીસમા દવસની સાંજ
ુધી તમારે ખમીર વગરની રોટલી ખાવી.
19 સાત દવસ ુધી તમારાં ઘરોમાં ખમીર હો ું જોઈએ ન હ.

જો કોઈ માણસ ખમીરવાળ વાનગી ખાશે તો તેનો ઇઝરાયલની
જમાતમાંથી બ હષ્કાર કરવામાં આવશ.ે પછ તે દેશનો વતની હોય
કે પરદેશી હોય. 20 ખમીરવાળ કોઈ પણ વાનગી તમારે ખાવી ન હ
અને તમારાં બધાં જ ઘરોમાં તમારે ખમીર વગરની રોટલી જ ખાવી.”

પ્રથમ પાસ્ખા પવર્
21 તેથી ૂસાએ ઇઝરાયલના બધા જ વડ લોને એક જગ્યાએ

બોલા ા. અને તેઓને ક ું, “જાઓ, તમારા પ રવાર પ્રમાણે હલવાન
લઈ આવો અને પાસ્ખાના એ બ લને કાપો. 22 પછ ઝુફા ડાળ લઈને
તેને હલવાનના રક્તના પાત્રમાં બોળ નેઓતરગ પરઅને બ ે બારસાખ
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પર તે પાત્રમાં ું રક્ત લગાડજો. અને સવાર ુધી તમારામાંથી કોઈએ
ઘરમાંથી બહાર નીકળ ું ન હ.”

23 કારણ કે મસરવાસીઓના બધા પ્રથમજ નતોનો સંહાર કરવા
યહોવાહ દેશમાં ઘરેઘરે ફરશે. અને તે સમયે તેઓ તમારા ઘરની બ ે
બારસાખ પર અને ઓતરગ પર રક્ત જોશે એટલે તે તમારુ ઘર ટાળ ને
આગળ જશે. અને મરણના દૂતને તમારા ઘરમાં પ્રવેશીને કોઈનો સંહાર
કરવા દેશે ન હ.

24 તમે લોકો આ વ ધને સદા યાદ રાખજો. અને તમે તથા તમારા
દ કરાઓ કાયમના વ ધ તર કે પાળજો. 25 વળ યહોવાહે તમને જે
દેશ આપવા ું વચન આપે ું છે તે દેશમાં તમે પહોંચો ત્યારે પણ તમારે
આ નયમ ું પાલન કર ુ.ં

26 ારે તમને તમારાં સંતાનો તરફથી ૂછવામાં આવે કે, ‘આપણે
આ પવર્ શા માટે પાળ એ છ એ?’ 27 ત્યારે તમે સમજાવજો કે, ‘એ તો
યહોવાહના માનમાં પાળવાનો પાસ્ખા યજ્ઞ છે,’ કારણ કે ારે યહોવાહે
મસરવાસીઓનોસંહાર કય , ત્યારેઆપણાં ઘરોને તેમણે ઉગાર લીધાં
હતા.ં ત્યારે આપણા ઇઝરાયલીઓએ મસ્તક નમાવીને ભજન ક ુ હ ું.
28 યહોવાહે જે આદેશ ૂસાને અને હારુનને આપ્યો હતો, તે પ્રમાણે
ઇઝરાયલી લોકોએ તેનો અમલ કય .

પ્રથમજ નતોનો સંહાર
29 અને મધ્યરા ત્રએ યહોવાહે મસર દેશના ફારુનના રાજકુવર,

જે તેના સહાસન પર બેસતો હતો, કેદ ઓના તથા મસર દેશમાંના
સવર્ પ્રથમજ નતોનો તથા મસરનાં સવર્ જાનવરોના પ્રથમજ નતોનો
સંહાર કય . 30 ત્યારે ફારુન અને તેના બધા જ સરદારો તથા બધા
મસરવાસીઓ મધરાતે જાગી ઊઠ્યા અને હચમચી ગયા. સમગ્ર
મસરમાં હાહાકાર અને વલાપ થયો. કેમ કે જે ઘરમાં કોઈ પ્રથમજ નત
માય ગયો ના હોય એ ું એક પણ ઘર બાકાત ન હ ું.

31તે રાત્રે ફારુને ૂસાને અને હારુનને તાક દે બોલા ા. અને તેઓને
ક ું, “તમે અને સમગ્ર ઇઝરાયલ લોકો અમારા મસર લોકોમાંથી
અહ થી તાત્કા લક વદાય થઈજાઓ. અને તમે જે ક ું હ ું તે પ્રમાણે
જઈને યહોવાહ ું ભજન કરો. 32અને તમારા ક ા પ્રમાણે તમે તમારાં
ઘેટાંબકરાં અને અન્ય જાનવરોને પણ લઈજાઓ. અને મને આશીવાર્દ
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આપો.” 33વળ મસરવાસીઓએપણતેઓને જલદ થીઆ દેશમાંથી
ચાલ્યા જવાનો આગ્રહ કય . અને ક ું કે “અમે તો મર ગયા!”

રામસેસથી ુ ોથ ુધી જ ું
34 ઇઝરાયલીઓ પાસે રોટલીના લોટમાં ખમીર નાખવાનો સમય

ર ો ન હ તેથી તેઓએ ખમીર મેળ ા વનાનો લોટ જે કથરોટોમાં
હતો તેને ચાદરમાં બાંધીને ખભા પર ૂક દ ધી. 35 પછ જતાં ૂવ
ઇઝરાયલીઓએ ૂસાના ક ા પ્રમાણે “પોતાના મસર પડોશીઓ
પાસેથી વ ો તથા સોનાચાંદ નાં ઘરેણાં માગી લીધાં. 36 યહોવાહે
મસરવાસીઓના હૃદયમાં ઇઝરાયલીઓ પ્રત્યે સદભાવ પેદા કય , તેથી
ઇઝરાયલીઓએ જે જે માગ્ ું તે તેઓએ તેઓને આપ્ ુ.ં આમ તેઓને
મસર ઓની સંપ પ્રાપ્ત થઈ.”

ઇઝરાયલી લોકો મસર છોડ ચાલ્યા
37 ઇઝરાયલીઓ મસરના રામસેસથી ુ ોથ આ ા. તેઓમાં છે

લાખ ુખ્ત વયના ુરુષો હતા. તે ઉપરાંત સગીરો અને ીઓ હતા.ં
38અન્ય જાતના લોકો પણ મોટ સં ામાં તેઓની સાથે હતા. વળ
ુષ્કળઘેટાંબકરાં અને અન્યજાનવરો પણહતા.ં 39 મસરમાંથી પ્રયાણ

કરતી વખતે લોટમાં ખમીર નાખવાનો સમય ન હોવાથી મસરથી લોટની
જે કણક તેઓસાથે લા ા હતા તેની બેખમીર રોટલી બનાવી. તેઓને
મસરમાંથી ઝટપટ વદાય થઈ જવા ું થયે ું હોવાથી તેઓથી ભા ું
તૈયાર કર શકા ું ન હ ુ.ં 40 ઇઝરાયલી લોકો મસરમાં ચારસો ત્રીસ
વષર્ ુધી ર ા હતા.

41 અને ચારસો ત્રીસ વષર્ ૂરાં થયાં તે જ દવસે યહોવાહના આ
લોકોનાં તમામ કુળો મસરમાંથી વદાય થયા.ં 42 આ એક બહુ જ
ખાસ રાતને લોકોએ યાદ રાખવી કે મસર દેશમાંથી યહોવાહ તેઓને
બહાર લા ા તે કારણે તે રાત તેમના માનાથ ઇઝરાયલના સવર્ લોકોએ
વંશપરપરાગત તેને એક રાત તર કે ઊજવવાની છે.”

પાસ્ખાનો વ ધ
43 પછ યહોવાહે ૂસાને અને હારુનને ક ું, “આ પાસ્ખાનો વ ધ

છે. કોઈ પણ બનઇઝરાયલી વદેશી પાસ્ખા ખાય ન હ. 44 પર ુ
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ઇઝરાયલી ક્તએ ૂલ્ય ૂકવીને ખર દેલ અને ુ ત કરેલ હશે તે
પાસ્ખા ખાઈ શકશ.ે”

45 પર ુ પરદેશમાંથી આવીને અહ વસેલો કોઈ માણસ, પગાર દાર
નોકર અથવા મજૂર તે ખાઈ શકે ન હ. 46 “દરેક પ રવારે પાસ્ખા ું આ
ભોજન પોતાના ઘરમાં જ કરવા ું છે. તેમાં ું જરાય માંસ બહાર લઈ
જ ું ન હ. તમારે હલવાન ું એકેય હાડકુ ભાગ ું ન હ.”

47 સમગ્ર ઇઝરાયલી લોક આ પવર્ને અવશ્ય પાળે અને ઊજવે.
48 પણ કોઈ વદેશી તમાર સાથે રહેતો હોય, તે જો યહોવાહ ું
પાસ્ખાપવર્ પાળવા ઇચ્છતો હોય તો તે અને તેના ઘરના બધા ુરુષો
ુ ત કરાવે ત્યારપછ તે પાસ્ખાપવર્ પાળ શકે. તેને દેશના વતની જવેો

માનવામાં આવે. પર ુ ુ ત કરા ા વનાના કોઈ પણ માણસે તે ખા ું
ન હ.

49 “દેશમાં વતનીઓ માટે અને તમાર સાથેના પ્રવાસી પરદેશીઓ
માટેના નયમો એક સરખા જ હોય.” 50 ઇઝરાયલના બધા લોકોએ
એમ જ ક ુર્. યહોવાહે ૂસાને અને હારુનને આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે
તેઓએ ક ુ. 51તે જ દવસે યહોવાહ ઇઝરાયલી લોકોને તેઓનાં કુળો
સ હત મસર દેશમાંથી બહાર લઈઆ ા.

13
પ્રથમજ નતોને પ વત્ર કર ું

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “તમામ ઇઝરાયલીઓએ પોતાના
બધા જ પ્રથમજ નતને પ વત્ર કરવા. પ રવારમાં પ્રથમ જન્મેલા ુરુષને
તથા પ ુને મારે માટે પ વત્ર કરવા; તેઓ મારા છે.”

બેખમીર રોટલી ું પવર્
3 ૂસાએ લોકોને ક ું, “જે દવસે તમે મસરમાંથી એટલે ુલામીના

ઘરમાંથી બહારઆ ા તે દવસને તમે યાદ રાખજો, યહોવાહ પોતાના
પરાક્રમ વડે તમને બહાર લા ા છે. તેથી તમારે ખમીરવાળ રોટલી
ખાવી ન હ. 4 આબીબ માસના આ દવસે તમે બહાર આ ા છો.
5 અને તમારા પ ૃઓને આપેલા વચન પ્રમાણે યહોવાહ તમને દૂધ
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તથા મધથી રેલછેલવાળો* એવા કનાનીઓ, હ ીઓ, અમોર ઓ,
હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓના દેશમાં લઈ જાય ત્યારે તમારે આ પ્રમાણે
ભજન કર ું.”

6 “સાત દવસ ુધી તમારે ખમીર વગરની રોટલી ખાવી. સાતમે
દવસે ઈ ર ુંઆ પવર્ પાળ ુ.ં” 7એસાત દવસ ુધી બેખમીર રોટલી
ખાવી. તમારા આખા પ્રદેશમાં ાંય પણ ખમીરવાળ રોટલી હોવી
જોઈએ ન હ.

8તે દવસે તમારે તમારાં બાળકોને કહે ું કે, ‘ઈ રઅમને મસરમાંથી
બહાર લા ા ત્યારે યહોવાહે અમારા માટે જે ક ુર્ હ ું, તે માટે આ પવર્
પાળવામાં આવે છે.’ 9 “આ પવર્ ું પાલન તમારા હાથ પર અને તમાર
આંખો વચ્ચે કપાળ પર યાદગીર ના ૂચક ચ જે ું રહેશે. તે તમને યાદ
રખાવશે તમારા ુખમાં યહોવાહનાં વચનો રહે. કેમ કે યહોવાહ તમને
સામથ્યર્વાન હાથથી મસરમાંથી બહાર લઈઆ ા છે. 10એટલા માટે
તમારે આ પવર્ દર વષ નયત સમયે પાળ ું અને ઊજવ ુ.ં”

મેઘસ્તંભ અને અ સ્તંભ
11 “યહોવાહ તમને અને તમારા ૂવર્જોનેઆપેલા વચન પ્રમાણે તમને

કનાનીઓના દેશમાં લઈ જાય અને તે દેશ તમને આપ,ે 12 ત્યારે તમારા
સવર્ પ્રથમજ નતોને તથા સવર્ પ ુઓનાં પ્રથમજ નતોને તમારે યહોવાહ
ને માટે સમ પત કરવા જથેી તમામ નર પ્રથમજ નતો યહોવાહના થાય.
13 પ્રત્યેક ગધેડા†ના પ્રથમ બચ્ચાંને તેને બદલે એક હલવાન અપર્ણ
કર ને, યહોવાહ પાસેથી તે પાછુ મેળવ ુ.ં અને જો તેને મેળવવાની
કે છોડાવવાની તમાર મરજી ના હોય તો તેની ગરદન તમારે ભાંગી
નાખવી. વળ તમારા ુત્રોમાંના સવર્ પ્રથમજ નતોને પણ તારે ૂલ્ય
આપીને છોડાવવા.”

14 “ભ વષ્યમાં તમારાં બાળકો તમને ૂછે કે, ‘આનો અથર્ શો છે?’
ત્યારે તમે કહેજો કે, ‘યહોવાહ પોતાના હાથનાં સામથ્યર્ વડે અમને
મસરમાંથી, ુલામીના દેશમાંથી બહાર લા ા હતા. 15 ફારુન હઠે
ચડયો હતો, તેથી તે અમને બહાર જવા દેતો ન હતો. ત્યારે યહોવાહે
* 13:5 13:5 ફળદ્રપ † 13:13 13:13 ગધેડા હલવાન ું બ લદાન મેળવવા માટે
યોગ્ય છે પર ુ ગધેડુ ું બ લદાન પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય નથી



નગર્મન 13:16 xxxiv નગર્મન 13:22

મસર દેશના બધા પ્રથમજ નતને એટલે પ્રથમજ નત ુરુષોનો તથા
પ્રથમજ નત નરજાનવરોનો સંહાર કય હતો. તેથી પ્રથમજ નતસવર્ નર
પ ુઓને અમે યહોવાહને અપર્ણ કર એ છ એ, પણઅમારા ુત્રોમાંના
અપર્ણ કરેલા સવર્ પ્રથમજ નતોને અમે ૂલ્ય ૂકવીને છોડાવીએછ એ.’
16અને એ વ ધ તમારા હાથ પર ચ રૂપ તથા તમાર આંખોની વચ્ચે
કપાળ પર ચાંદરૂપ બની રહેશ;ે કારણ કે યહોવાહ આપણને પોતાના
પરાક્રમી હાથથી મસરની બહાર લઈ આ ા હતા. એની આ સ્ ૃ ત
બની છે.”

મેઘસ્તંભ અને અ સ્તંભ
17 ારે ફારુને લોકોને જવા દ ઘા ત્યારે એમબન્ ું કે પ લસ્તીઓના

દેશમાં થઈને જવાનો રસ્તો ટૂકો હોવા છતાં પણ તે રસ્તે તેઓને લઈ ગયા
ન હ. કેમ કે યહોવાહે વચા ુ કે, “રખેને ુદ્ધ થાય અને લોકો પોતાનો
વચાર બદલી પાછા મસર ચાલ્યા જાય.” 18એટલે યહોવાહ તેઓને
બીજે રસ્તે થઈને એટલે રાતા સ ુદ્ર પાસેના અરણ્યના રસ્તે તેઓને લઈ
ગયા. ઇઝરાયલ ુત્રો શ સજજ‡ થઈને મસરમાંથી બહાર આ ા
હતા.

19 ૂસાએ ૂસફનાં અ સાથે લઈ લીધાં હતા.ં કેમ કે ૂસફે
ઇઝરાયલ ુત્રોને સોગન દઈને ક ું હ ું કે, “યહોવાહ જરૂર તમાર મદદે
આવશ,ે તમને અહ થી છોડાવશ.ે ત્યારે તમે વદાય થાઓ તે વખતે
તમે મારાં અ અહ થી લઈ જજો.” 20 પછ ઇઝરાયલીઓએ
ુ ોથથી પ્રયાણ કર ને અને એથામમાં અરણ્યની સરહદ પર ુકામ

કય . 21 દવસે તેઓને રસ્તો બતાવવા માટે યહોવાહ મેઘસ્તંભમાં તેમ
જ રાત્રે તેમને પ્રકાશ મળે તેથી અ સ્તંભમાં તેઓની આગળ ચાલતા
હતા. 22 દવસે મેઘસ્તંભઅને રાત્રે અ સ્તંભ તેઓનીઆગળથીજરા
પણ ખસતા ન હતા, યહોવાહ સતત તેઓની સાથે રહેતા હતા.

14
લાલસ ુદ્ર પાર જ ું

‡ 13:18 13:18 શ સજજ ઇઝરાયલી લોકો કુળના જૂથ પ્રમાણે ગયા
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1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે,
પાછા ફર ને પીહાહ રોથની આગળ, મગ્દોલ અને લાલસ ુદ્રની વચ્ચે
બઆલ-સફોનનીઆગળસ ુદ્રને કનારે છાવણી કરે. 3એટલે ફારુનને
એ ું લાગશે કે, “ઇઝરાયલીઓઅરણ્યમાં ૂલા પડ્યા છેઅને અટવાઈ
ગયા છે.”

4 હુ ફારુન ું હૃદય હઠ ું કર શ, એટલે તે તમારો પીછો કરશે.
પણ હુ તેના લશ્કરનો પરાજય કર ને મારો મ હમા વધાર શ. ત્યારે
મસરવાસીઓ જાણશે કે, હુ ઈ ર છુ.” અને ઇઝરાયલીઓએ
ઈ રના ક ા પ્રમાણે ક ુ. 5 ારે મસરના રાજાને ખબર આપવામાં
આવી કે, ઇઝરાયલી લોકો જતા ર ા છે. ત્યારે ફારુન ું અને તેના
સરદારો ું વલણ બદલાઈ ગ ુ.ં તેઓને થ ું કે, “આપણે ું ક ુર્?
આપણે તેઓને કેમ જવા દ ધા? આપણે આપણા ુલામોને ુમા ા
છે.”

6 એટલે ફારુને પોતાનો રથ અને લશ્કરને તૈયાર ક .ુ 7 ફારુને
પોતાના રથદળમાંથી મસરના સૌથી શ્રે છસો સરદારોને અને અન્ય
રથો સ હત તેઓના સરદારોને સાથે લીધા. 8 યહોવાહે મસરના રાજા
ફારુનને હઠ લો બના ો, તે પોતા ું સૈન્ય લઈને નીડર ઇઝરાયલીઓની
પાછળ પડ્યો. 9 મસરના લશ્કરના અસં ઘોડસેવારો તથા રથસવારો
તથા અન્ય સૈ નકોએ ઇઝરાયલીઓનો પીછો કય . અને તેઓબઆલ-
સફોનની આગળ પીહાહ રોથની પાસે સ ુદ્ર કનારે છાવણીમાં તેઓની
નજીકઆવી પહોંચ્યા.

10 ફારુન તેઓની નજીકઆવી પહોંચ્યો, તે જોઈને ઇઝરાયલીઓને
ખબર પડ કે મસર ઓ તેઓની પાછળ પડ્યા છે! તેથી તેઓ ૂબ
ભયભીત થયા અને તેઓએ સહાય માટે યહોવાહને પોકાર કય .
11 તેઓએ ૂસાને ક ું, “ ું અમને શા માટે મસરમાંથી બહાર લા ો
છે? ું મસરમાં કબરો નહોતી? ું તો અમને આ રણપ્રદેશમાં મરવા
માટે લા ો છે. શાં ત ૂવર્ક ૃત્ ુ પામવા અમારે માટે મસરમાં ઘણી
કબરો હતી. 12 અમે મસરમાં જ તને નહો ું ક ું કે, ‘અમને લોકોને
અમે જમે છ એ તેમ રહેવા દે, મસરવાસીઓની સેવા કરવા દે? અમારે
માટે અહ અરણ્યમાં મરવા કરતાં મસરવાસીઓની ુલામી કરવી એ
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વધારે સારુ હ ુ.ં”
13 પર ુ ૂસાએ લોકોને આ ાસન આપ્ ુ,ં “ગભરાશો ન હ. ાં

છો ત્યાં જ મ મતા ૂવર્ક ઊભા રહો અને જુઓ કે આજે યહોવાહ
તમારો કેવી અજાયબ ર તે બચાવ કરે છે! જે મસરવાસીઓને તમે
અત્યારે જુઓ છો તેઓ હવે પછ ારેય તમને દેખાશે ન હ. 14 તમારે
તો આંગળ પણ અડાડવાની નથી; માત્ર જોયા કરવા ું છે. યહોવાહ
તમારે માટે ુદ્ધ કરશે.”

15 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “મને પોકારો કરવાની શી જરૂર છે?
ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે આગળ કૂચ કરે, પ્રવાસ ચા ુ રાખે. 16 ું
તાર લાકડ ને રાતા સ ુદ્ર પર ઊંચી કર. તારો હાથ સ ુદ્ર ઉપર લંબાવ
અને સ ુદ્ર બે ભાગ થઈ જશે. ઇઝરાયલ લોકો સ ુદ્રની કોર જમીન
પર થઈને સ ુદ્ર પાર કરશે. 17 પછ હુ મસરવાસીઓને હઠ લા અને
આવેશી બનાવીશ. એટલે તેઓ તમારા પર સ ુદ્ર તરફ ધસી આવશે.
ફારુનને, તેના રથસવારો, ઘોડસેવારો અને સમગ્ર સૈન્યને હુ ન કર શ.
તેઓ મારુ ગૌરવ નહાળશ.ે 18 ત્યારે ફારુન અને તેના સૈન્ય સ હત
સમગ્ર મસરવાસીઓને ખબર પડશે કે હુ યહોવાહ છુ.”

19 પછ ઇઝરાયલી સૈન્યની આગળ ચાલતો યહોવાહનો જે દૂત
હતો તે ત્યાંથી ખસીને તેઓની પાછળ ગયો, તેથી મેઘસ્તંભ પણ
તેઓની આગળથી ખસીને તેઓની પાછળ થંભ્યો. 20 આ ર તે
મેઘસ્તંભ મસર ઓના સૈન્ય અને ઇઝરાયલીઓના સૈન્યની વચ્ચે
આવીને થંભ્યો. ત્યારે વાદળો અને અંધકાર હોવા છતાં મેઘસ્તંભ પણ
રાત્રે ઇઝરાયલીઓને પ્રકાશ આપતો હતો. મસરની સેના માટે સમગ્ર
રાત્રી દર મયાનઅંધકાર હોવાને લીધે તે ઇઝરાયલીઓપાસેઆવી શક
ન હ.

21 ૂસાએ પોતાનો હાથ લાલ સ ુદ્ર પરઊંચો કર ને લંબા ો,એટલે
યહોવાહે આખી રાત ૂવર્ તરફથી ભારે પવન કાવીને સ ુદ્રને પાછો
હઠા ો, તેથી તેના પાણીના બે ભાગ પડ ગયા. અને સ ુદ્રની જગ્યાએ
કોર જમીન બનાવી હતી. 22ઇઝરાયલી લોકો કોર જમીન પર ચાલીને
સ ુદ્રમાં થઈને પાર ગયા. તેઓની ડાબી અને જમણી બાજુએ પાણીની
દ વાલો બની ગઈ હતી.
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23 મસર ઓ તેઓની પાછળ પડયા. ફારુનના બધા જ રથસવારો,
ઘોડસેવારો તથા અન્ય સૈ નકો તેઓની પાછળ સ ુદ્રની વચ્ચે પહોંચી
ગયા. 24પછ પ્રભાતના પ્રથમ પહોરમાં અ સ્તંભ તથા મેઘસ્તંભમાંથી
યહોવાહે મસર ઓના સૈન્ય પર નજર કર . તેઓના પર હુમલો કય .
તેઓનો પરાજય કય . 25યહોવાહે તેઓના રથનાં પૈડાં જમીનમાં એવા
ુંપાવી દ ધાં કે તે ફર શકતાં ન હતા.ં આથી મસરના સૈ નકો ૂમ

પાડવા લાગ્યા, “આ તો યહોવાહ પોતે ઇઝરાયલીઓને પક્ષે આપણી
સામે લડ ર ા છે. ચાલો,આપણે પાછા જતા રહ એ.”

મસર સૈન્યો ઉપર વજય
26 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હવે ું તારો હાથ સ ુદ્ર પર ઊંચો

કર ને લંબાવ. જથેી મસરવાસીઓ પર, તેમના રથસવારો પર અને
તેઓના ઘોડસેવારો પર પાણી ફર વળે.” 27 એટલે તે પરોઢ થવાના
સમયે ૂસાએ સ ુદ્ર પર હાથ લંબા ો ત્યારે સ ુદ્ર પોતાની અસલ

તમાં પાછો આવી ગયો. મસરના સૈન્યએ સ ુદ્રમાં નાસભાગ
કરવા માંડ પણ યહોવાહે તેઓને સ ુદ્રમાં વચ્ચોવચ્ચ ડુબાવી માયાર્.
28 સ ુદ્રના પાણીએ પાછાં વળ ને રથસવારોને, ઘોડસેવારોને અને
ફારુનના સમગ્ર સૈન્યને ડુબાડ દ ુ.ં તેઓમાંથી કોઈ બચી શ ું ન હ.

29 પર ુ ઇઝરાયલના લોકો તો સ ુદ્રની વચ્ચેથી કોર ૂ મ પર
થઈને પસાર થઈ ગયા. તેઓની ડાબી અને જમણી બાજુએ પાણીની
ભીંતો થઈ ગઈ હતી. 30આ ર તે તે દવસે યહોવાહે ઇઝરાયલીઓને
મસર ઓના હાથમાંથી બચાવી લીધા. અને ઇઝરાયલીઓએ સ ુદ્ર
કનારે મસર ઓના ૃતદેહો પડલેા જોયા. 31અને યહોવાહે મસર ઓ
વરુદ્ધજે પરાક્રમ ક ુ હ ું તે જોઈને ઇઝરાયલીઓ ગભરાઈ ગયા અને
યહોવાહ પર અને તેના સેવક ૂસા પર તેઓએ વ ાસ કય .

15
ૂસા ું ગીત

1 પછ ૂસાએ અને ઇઝરાયલના લોકોએ યહોવાહની સમક્ષ આ
સ્ ુ તગાન ગા ુ:ં
“હુ યહોવાહની સમક્ષ ગાયન કર શ,
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તેમણે મહાન વજય પ્રાપ્ત કય છે.
તેમણે ઘોડા અને સવારોને સ ુદ્રમાં ડુબાડ દ ધા છે;

2 યહોવાહ મારુ સામથ્યર્ અને ગીત છે;
તે મારો ઉદ્ધાર થયા છે.

આમારા ઈ ર છે અને હુ તેમની સ્ ુ ત કર શ.
મારા ૂવર્જોના ઈ ર, હુ તેમને મહાન મા ું છુ.

3 યહોવાહ તો યોદ્ધા છે,
તેમ ું નામ યહોવાહ છે.
4 તેમણે ફારુનનાં રથદળોને સ ુદ્રમાં ડુબાડ દ ધા;
અને તેના માનીતા સરદારોને પણ ૂફ સ ુદ્રમાં ડુબાડ દ ઘા છે.
5 પાણીના પ્રવાહો તેઓના પર ફર વ ા છે.
તેઓ પથ્થરની માફક છેક ત ળયે ડૂબી ગયા છે.
6 હે યહોવાહ! તમારો જમણો હાથ, પરાક્રમે મ હમાવાન છે.
હે યહોવાહ! તમારો જમણો હાથ શ ુઓને પછાડ ને તેમના ૂરા કરે

છે.
7 તમાર સામે થનારને તમે તમાર શ્રે તાના માહાત્મ્યથી પાયમાલ કરો

છો.
તમે તમારા ભયાનક કોપથી તેઓને ઘાસના ૂળાની જમે બાળ નાખો

છો.
8 હે યહોવાહ, તમારા ઉચ્છવાસથી પાણીના;
અને મોજાંઓ અટક ને તેમના જાણે ઊંચા ટેકરા બની ગયા.
અને દ રયાના ઊંડાણમાં જળના પ્રવાહો ઠર ગયા.
9શ ુએ સંકલ્પ કય કે, ‘હુ પાછળ પડ શ,
અને હુ તેઓ ું ધન ૂંટ લઈશ.
હુ માર તલવાર ઉગામીશ. અને મારે હાથે તેઓનો નાશ કર શ.’
10 પર ુ હે યહોવાહ! તમે તમારો પવન ો.
અને સ ુદ્રના પાણી તેઓ પર ફર વ ા.ં
તેઓ સીસાની માફક સ ુદ્રના મહાજળમાં ડૂબી ગયા.
11 હે યહોવાહ, તમારા જવેા અન્ય કોઈ ઈ ર નથી?
તમારા જવેા પરમપ વત્ર, મ હમાવાન;
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સ્તોત્રોમાં ભયજનક અને પરાક્રમી બીજા કોણ છે?
12અને ૃથ્વી તેઓને તત્કાળ ગળ ગઈ,
તમે કેવળ જમણો હાથ ઊંચો કય .
13 તમે તમારા લોકોને છોડા ા.
તમારા પ્રેમ અને કરુણાથી તમારા સામથ્યર્ વડે તમે તેઓને;
તમારા પ વત્ર નવાસમાં દોર લા ા છો.
14 પ્રજાઆસાંભળ ને કપે છે,
સવર્ પ લસ્તી વાસીઓ પીડા પામ્યા છે.
15 તે સમયે અદોમના સરદારો આ યર્ચ કત થયા,
મોઆબના શ ક્તશાળ અને પરાક્રમી ુરુષોને ૂજાર થઈ;
અને બધા કનાનવાસીઓનાં ગાત્રો શ થલ થઈ ગયા;ં
16 તેઓ ઉપર ભય અને ત્રાસઆવી પડયા,
અને તમે ુક્ત કરેલા લોકો ાં ુધી ન ત ાને ન પહોંચો;,
અને તેઓની ુસાફર ૂર ન થાય ત્યાં ુધી યહોવાહ,
તમારા ુજના સામથ્યર્થી તેઓ પથ્થર જવેા સ્તબ્ધ થઈ ગયા,
17 હે પ્ર ુ જયાં તમારો આવાસ છે અને જે પ વત્ર ાન તમે ા પત

ક ુ છે;
એટલે તમારા પ વત્ર પવર્તમાં તેઓને લાવીને તમે તેઓને ત્યાં ાયી

વસાવવાના છો.
ત્યાં તમે તમારુ ભ ક્ત ાન બાંધશો.
18 હે યહોવાહ, તમે સદાસવર્કાળ ુધી રા કરવાના છો.”

19 ખરેખર એ ું બન્ ું કે, ારે ફારુનના ઘોડસેવારો, રથો અને
તેઓના સવારોએ સ ુદ્રમાં પ્રવેશ કય , ત્યારે યહોવાહે સ ુદ્રનાં પાણી
પાછાં વાળ ને તેઓ પર ફેરવી વા ાં; પર ુ ઇઝરાયલી લોકો તો સ ુદ્ર
મધ્યે થઈને કોર જમીન પર ચાલીને પસાર થઈ ગયા.

મ રયમ ું ગીત
20 પછ હારુનની બહેન મ રયમ પ્રબો ધકાએ ખંજર હાથમાં લીધી

અને તમામ ીઓ તેની પાછળ પાછળ ખંજર ઓ વગાડતાં અને
નાચતાં નાચતાં તેની પાછળ ચાલી. મ રયમે અને ીઓએ નાચગાન
શરૂ કયાર્. 21 મ રયમે તેઓને ગવડા ું,
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“ઈ રની આગળ ગાયન કરો, કેમ કે તેમણે ગૌરવી વજય પ્રાપ્ત કય
છે,

તેમણે ઘોડા અને તેના સવારોને સ ુદ્રના ઊંડાણમાં ડુબાડ દ ધા છે.”
કડવાં પાણી મીઠાં થઈ જ ું

22 પછ ૂસા ઇઝરાયલી લોકોને રાતા સ ુદ્રથી આગળ લઈ ગયો.
અને તેઓ ત્યાંથી નીકળ ને ૂરના અરણ્યમાં આ ા; તેઓ ત્યાં ત્રણ
દવસ એ અરણ્યમાં આગળ ચાલતા ર ા. ત્યાં તેઓને પાણી મ ું
ન હ. 23 પછ તેઓ ‘મારાહ*’ નામની જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા. પણ
ત્યાંનાં પાણી પી શ ા ન હ, કેમ કે તે કડવાં હતાં. તેથી એ જગ્યા ું
નામ ‘મારાહ’ પડ ુ.ં

24 તેથી બધા લોકોએ ૂસાની વરુદ્ધ બબડાટ કય કે, “અમે ું
પીઈએ?” 25એટલે ૂસાએ યહોવાહને પ્રાથર્ના કર , એટલે યહોવાહે
તેને એક ૃક્ષ ું થડ બતા ું. ૂસાએ તેને પાણીમાં ના ું અને પાણી
મીઠાં થઈ ગયા.ં ત્યાં યહોવાહે તેઓની કસોટ કર . તેઓને માટે વ ધ
તથા એક નયમ ઠરા ો. અને ત્યાં જ તેમની કસોટ કર . 26 યહોવાહે
ક ું, “જો તમે તમારા ઈ ર યહોવાહની વાણી કાળજીથી સાંભળશો
અને જે સત્ય છે તેને પાળશો તો મેં મસર ઓપરજે રોગચાળો ફેલા ો
હતો તેમાંનો કોઈ હુ તમારા પર મોકલીશ ન હ. કેમ કે તમારા રોગ
મટાડનાર હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.”

27 પછ તેઓ એલીમ આવી પહોંચ્યા, ત્યાં પાણીના બાર ઝરા હતા
અને સ ેર ખજૂર ઓહતી,અહ ાં પાણી હ ું તે જગ્યાએ તેઓએ
છાવણી કર .

16
માન ્ના અને લાવર ઓ

1 ઇઝરાયલીઓએ એલીમથી પોતાની ુસાફર શરૂ કર . તેઓ
મસરમાંથી બહાર આ ા પછ બીજા માસને પંદરમે દવસે એલીમ
અને સનાઈની વચ્ચે આવેલા સીનના અરણ્યમાં આવી પહોંચ્યા.
2અહ બધા ઇઝરાયલી લોકોએઆખાઅરણ્યમાં ૂસા અને હારુનની

* 15:23 15:23 મારાહ કડ ું
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વરુદ્ધબબડાટ કય રા ો. 3ઇઝરાયલીઓએ ૂસાઅને હારુનને ક ું,
“ ારે અમે માંસથી ભરેલાં વાસણ પાસે બેસીને ધરાતાં ુધી ખાતા
હતા, ત્યારે જ જો યહોવાહે પોતાને હાથે અમને મસરમાં માર ના ા
હોત તો સારુ થાત. એ ું થ ું હોત તો આ અરણ્યમાં અમને બધાને
ૂખે મરવાનો વારો આ ો હોત ન હ.”
4 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હુ તમારે માટે રોટલીનો વરસાદ

વરસાવીશ. આબધા લોકોએ દરરોજ બહારઆવીને તેમાંથી તે દવસ
ૂરતી રોટલી પોતાને માટે ભેગી કર લે;જથેી તેઓ મારા કા ૂન અ ુસાર

ચાલશે કે ન હ તે વષે હુ તેઓની પર ક્ષા કરુ. 5લોકો દરરોજ તે દવસ
ૂરતી જ રોટલીનો સંગ્રહ કરે, પર ુ છઠ્ઠા દવસ*ે રોજ કરતાં બમણી

રોટલી ભેગી કરે અને પોતાના ળે રાંધ.ે”
6 અને ૂસા અને હારુને ઇઝરાયલી લોકોને ક ું, “આજે રાત્રે તમે

યહોવાહની શ ક્ત જોશો, અને તમને ખબર પડશે કે મસર દેશમાંથી
તમને બચાવીને બહાર લાવનાર તે ઈ ર તો યહોવાહ છે. 7 કાલે સવારે
તમે લોકો યહોવાહ ું ગૌરવ જોશો કારણ કે તેમણે તેઓની વરુદ્ધની
તમાર ફ રયાદ કાને ધર છે, તમે હમેશાં અમને ફ રયાદ કરો છો, પણ
અમે એમાં ું કર શક એ?” 8 પછ ૂસાએ ક ું, “યહોવાહ, સાંજે
તમને ખાવા માટે માંસઆપશે અને સવારે ઘરાઈને ખાઓએટલી રોટલી
આપશે. કારણ કે તમે તેમની વરુદ્ધ જે ફ રયાદો કરો છો તે તેમણે
સાંભળ છે. તમાર ફ રયાદ અમાર વરુદ્ધ નથી, પણ યહોવાહની
વરુદ્ધ છે. અમે તે વળ કોણ?”
9 પછ ૂસાએ હારુનને ક ું, ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘તમે

યહોવાહની સમક્ષ આવો. કારણ કે તેમણે તમાર ફ રયાદો સાંભળ
છે.’ ” 10 ઇઝરાયલનો સમગ્ર સ ુદાય એક જ ાને ભેગો થયો હતો.
ત્યારે હારુન તેઓની સાથે વાત કરતો હતો. તે દર મયાન તેઓએ
અરણ્ય તરફ જો ું, તો વાદળમાં યહોવાહના ગૌરવ ું દશર્ન થ ું.
11યહોવાહે ૂસાને ક ું, 12 “મેં ઇઝરાયલના લોકોની ફ રયાદ સાંભળ
છે; તેઓને કહે કે, ‘સાંજે તમે માંસ ખાશોઅને સવારે તમે ઘરાઈને રોટલી
ખાશો;’અને તમને ખાતર થશે કે હુ તમારો ઈ ર યહોવાહ છુ.”
* 16:5 16:5 છઠ્ઠા દવસે ુક્રવાર
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13 તે રાત્રે એ ું બન્ ું કે લાવર ઓએ ઊડ આવીને છાવણીને ભર
દ ધી; સવારમાં છાવણીની આસપાસ ઝાકળ પ ુ.ં 14 ૂરજ ઊગતાં
ઝાકળ ઊડ ગ ું અને હમના જવેો બાર ક નાનો પદાથર્ અરણ્યની
સપાટ પર પડલેો હતો. 15ઇઝરાયલી લોકો એ જોઈને પરસ્પર ૂછવા
લાગ્યા, “એ ું છે?” કેમ કે તેઓઆપદાથર્ વષે જાણતા નહોતા. ત્યારે
ૂસાએ તેઓને ક ુ,ં “એતો યહોવાહે તમને ખાવા માટેઆપેલો ખોરાક

છે.”
16યહોવાહની એવીઆજ્ઞા છે કે, ‘તમે પ્રત્યેક જણ પોતાના આહાર

જટે ું ભે ું કર લો. તમારે તમારા કુટુબના માણસોની સં ા પ્રમાણે
તમારા તં ુમાં રહેનારા માટે ક્ત દ ઠ એક ઓમેર† જટે ું તે લે ું.’
17અને ઇઝરાયલી લોકોએ એ પ્રમાણે ક ુ. પણ તેમાંના કેટલાકે વધારે
તો કેટલાકે ઓછુ ભે ું કર લી ું. 18 અને પછ તેઓએ ઓમેરના
મા પયાથી માપ્ ું ત્યારે જણેે વ ુ લી ું હ ું તેને વધી પ ું ન હ અને
જણેે ઓછુ ભે ું ક ુર્ હ ું તેને ૂ ું ન હ. પ્રત્યેક માણસથી પોતાના
આહાર ૂર ું જ એકઠુ કરા ું હ ુ.ં

19 ૂસાએ તેઓને ક ું, “તમારામાંથી કોઈએ તેમાંથી સવારને માટે
રાખી ૂક ું ન હ.” 20 પર ુ કેટલાકે ૂસા ું ક ું માન્ ું ન હ. તેઓએ
તેમાંથી થોડુઘણું સવારને માટે રા ું તો સવારે તેમાં ક ડા પડલેા હતા.
અને તે ગંધાઈ ઊઠ ું. તેથી ૂસા તેમના પર ુસ્સે થયો. 21 રોજ સવારે
પ્રત્યેક જણ પોતાના આહાર જટેલો ખોરાક ભેગો કરતો હતો અને ૂયર્
તપતો ત્યારે જે વધ્ ું હોય તે બ ું ઓગળ જ ું હ ુ.ં

22 અઠવા ડયાનાં છઠે્ઠ દવસે તેઓએ બમણો એટલે ક્ત
પ્રમાણે બે ઓમેર જટેલો ખોરાક ભેગો કય . પછ સ ુદાયના બધા
આગેવાનોએઆવીને ૂસાને તે વષે જણા ું. 23 ૂસાએ તેઓને ક ું,
યહોવાહની એ આજ્ઞા છે કે, “આવતી કાલે વશ્રામ એટલે યહોવાહનો
પ વત્ર વશ્રામવારનો દવસ છે; તેથી તમારે જે રાંધ ું હોય તે રાંધી લો,
અને જે વધે તે તમારા માટે સવાર ુધી રાખી ૂકો.”

† 16:16 16:16ઓમેર જુઓ નગર્. 16:36
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24આથી ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાણે તેઓએ તેમાંથી સવારને માટે રાખી
ૂક ું, પણ તેમાં ક ડા પડયા ન હ અને તે ગંધાઈ ઊ ું પણ ન હ.

25 અને ૂસાએ ક ું, “આજે તે ખાઓ, કારણ કે આજે વશ્રામવાર
છે, યહોવાહનો દવસ છે;આજે તે તમને ખેતરમાં મળશે ન હ.

26 સપ્તાહના છે દવસ તમે એ ભે ું કરો; પણ સાતમો દવસ
વશ્રામવારનો છે, તેમાં તમને કઈ મળશે ન હ.” 27 સાતમા દવસે
કેટલાક લોકો તે ભે ું કરવા માટે બહાર ગયા, પણ તેમને કઈ મ ું ન હ.

28 ત્યારે યહોવાહે ૂસાને ક ું, “કયાં ુધી તમે માર આજ્ઞાઓ
અને નયમો ું પાલન કરવાનો ઇનકાર કરશો?” 29 જુઓ, યહોવાહે
તમને વશ્રામવાર આપ્યો છે, તેથી છઠે્ઠ દવસે તે તમને બે દવસ ચાલે
તેટલો ખોરાક આપશે, એટલે સાતમે દવસે તેઓએ દરેકે પોતપોતાના
નવાસમાં જ રહે ું અને બહાર નીકળ ું ન હ.” 30 તેથી તે લોકોએ
સાતમે દવસે વશ્રામ કય .

31ઇઝરાયલી લોકોએતે વ શ ખોરાક ું નામ “મા ા”પા ુ.ં મા ા
ધાણાના દાણા જે ું સફેદ હ ું. તેનો સ્વાદ મધ ચોપડલેી પાતળ ૂર ના
જવેો હતો. 32 ત્યારે ૂસાએ ક ું, “યહોવાહે તમને આદેશ આપ્યો છે
કે, ‘તમારા વંશજોને માટે તેમાંથી એક ઓમેર જટે ું મા ા રાખી ૂકો;
જથેી હુ તમને મસરમાંથી બહાર લઈઆ ો ત્યારે મેં તમને લોકોને જે
ભોજન ખવડા ું હ ું તે તેઓ જોઈ શકે.’ ”

33 પછ ૂસાએ હારુનને ક ું કે, “એક વાસણ લઈને તેમાં એક
ઓમેર મા ા ભર ને તમારા વંશજોને માટે સાચવી રાખવા સારુ તેને
યહોવાહની સમક્ષ ૂકો.” 34 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપ્યા ુજબ
હારુને તેને સાચવી રાખવા માટે કરારકોશ‡ આગળ તેને ૂ ુ.ં 35 પછ
ત્યાંથી ઇઝરાયલી લોકો વસવાટ કરવા યોગ્ય પ્રદેશમાં આ ા, એ
દર મયાન તેઓએતે મા ા ખા ુ.ં તેઓ કનાન દેશની સરહદમાં પહોંચ્યા
ત્યાં ુધી તેઓએ મા ા ખા ુ.ં 36 મા ાના માપ માટે વપરાતા પાત્રમાં
એક ઓમેર§ મા ા સમા ું હ ુ.ં એક ઓમેર એટલે એફાહનો દસમો
ભાગ.
‡ 16:34 16:34 કરારકોશ જુઓ ૂક 25:10 - 12 § 16:36 16:36 ઓમેર 23
લીટર
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17
ખડકમાંથી પાણી
ગણ. 20:1-13

1 ઇઝરાયલના લોકોની સમગ્ર જમાતે સીનના રણમાંથી છાવણી
ઉઠાવીને યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ આગળ પ્રયાણ કર ને રફ દ મમાં
ુકામ કય . પર ુ ત્યાં લોકોને પીવા માટે પાણી દલુર્ભ હ ું. 2 તેથી

લોકોએ ૂસા સાથે તકરાર કર અને ક ું, “અમને પીવા માટે પાણી
આપ.” એટલે ૂસાએ તેઓને ક ું, “તમે લોકો માર સાથે શા માટે
તકરાર કરો છો? તમે યહોવાહની કસોટ શા માટે કરો છો?” તમે એમ
સમજો છો કે ઈ ર આપણી સાથે નથી?” 3 પર ુ લોકો બહુ તરસ્યા
હતા. તેથી તેઓએ ૂસા વરુદ્ધ બડબડાટ કરતાં ક ું કે, “ ું અમને,
અમારાં ી, બાળકોને અને જાનવરોને તરસે મારવા શા માટે મસર
દેશમાંથી અહ લઈઆ ો?”

4 આથી ૂસાએ યહોવાહને યાચના કર , “આ લોકોને માટે હુ ું
કરુ? તેઓ મને પથ્થરે માર નાખવા તૈયાર થયા છે.” 5યહોવાહે ૂસાને
ક ું, “જા, ઇઝરાયલના કેટલાક વડ લોને સાથે લઈને ું લોકોનીઆગળ
ચાલતો થા. જે લાકડ થી તેં નીલ નદ પર પ્રહાર કય હતો તે તારા
હાથમાં રાખજ.ે 6જો, હોરેબ પવર્તના એક ખડક ઉપર હુ તાર સામે
ઊભો રહ શ, પછ ું તે ખડક પર પ્રહાર કરજ,ે એટલે તે ખડકમાંથી
પાણી નીકળશે, જથેી લોકોને પીવા પાણી મળશ.ે” ઇઝરાયલના
વડ લોના દેખતાં ૂસાએ તે ુજબ ક ુર્. એટલે ત્યાં પાણી ું વહેણ થ ું.
7 ૂસાએ તે જગ્યા ું નામ માસ્સાહ* અને મર બાહ† રા ુ.ં કારણ કે
આએજજગ્યા હતી ાં ઇઝરાયલના લોકો એની વરુદ્ધ થયા હતા.
અને તેઓએ યહોવાહની કસોટ કર હતી, તે લોકો જાણવા માગતા
હતા કે યહોવાહ અમાર વચ્ચે છે કે ન હ?

અમાલેક ઓ સામે ુદ્ધ
8અમાલેક ઓએરફ દ મઆગળઆવીને ઇઝરાયલીઓપર હુમલો

કય . 9 પછ ૂસાએ યહો ુઆ‡ને ક ું કે, “ ું આપણામાંથી જોઈતા

* 17:7 17:7 માસ્સાહ પર ક્ષા † 17:7 17:7 મર બાહ ઝઘડો ‡ 17:9 17:9
યહો ુઆ યહો ુઆ ઇઝરાયલીઓ ું લશ્કર કપ્તાન હતો, જુઓ ન 33:11
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માણસો પસંદ કર લે. આવતી કાલે અમાલેક ઓ સામે ુદ્ધ કર. હુ
ઈ રની લાકડ મારા હાથમાં લઈને પવર્તના શખર પર ઊભો રહ શ.”
10 યહો ુઆએ ૂસાની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કય . તે અમાલેક ઓ સામે
જગે ચડયો. ૂસા તથા હારુન અને હૂર પવર્તના શખર પર પહોંચી
ગયા.

11 ત્યાં ૂસા ારે પોતાના હાથ ઊંચા કરતો, ત્યારે ઇઝરાયલનો
વજય થતો; પર ુ ારે તે પોતાના હાથ નીચા કરતો, ત્યારે
અમાલેક ઓ જીતતા હતા. 12 પણ ૂસાના હાથ થા ા એટલે તે
લોકોએ એક પથ્થર લાવીને ત્યાં ૂ ો. ૂસા તેના પર બેઠો. અને એક
બાજુથી હારુને તથા બીજીબાજુથી હૂરે ટેકો દઈને ૂસાના હાથોને ર
રા ા, આમ ૂયાર્સ્ત થતાં ુધી તેના હાથ ઊંચા ર ા. 13 યહો ુઆ
અને તેના લોકોએ અમાલેક ઓને તલવારથી ુદ્ધમાં પરા જત કયાર્.

14પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “આબાબતની યાદગીર રાખવા માટે
તેને ુસ્તકમાં લખ. અને યહો ુઆને કહે કે, હુ અમાલેક ું નામ નશાન
આકાશ તથા ૃથ્વી પરથી સદાયને માટે ના ૂદ કર શ.” 15 ત્યાર
બાદ ૂસાએ એક વેદ બંધાવી અને તેને “યહોવાહ નસ્સી§” એ ું
નામ આપ્ ુ.ં 16 તેણે ક ું કે, “અમાલેક ઓ તેમના હાથ યહોવાહના
સહાસન તરફ લંબા ા હતા અને યહોવાહે પ્ર તજ્ઞા કર છે કે, તે
વંશપરપરાગત અમાલેક સાથે ુદ્ધ કરશે.”

18
યથ્રો ૂસાની ુલાકાતે

1યહોવાહે ૂસા અને ઇઝરાયલી લોકોને જે અનેક પ્રકારે સહાય કર
હતી, તે બાબતમાં તથા જે ર તે તે ઇઝરાયલના લોકોને માટે જે કઈ ક ુ
હ ું તે વષે તથા યહોવાહે ઇઝરાયલીઓને કેવીર તે મસરમાંથી ુક્ત
કયાર્ હતા તે વષે ૂસાના સસરાએ એટલે મદ્યાનના યાજક યથ્રોએ
સાંભ ું. 2 ૂસાએ પોતાની પત્ની સ પોરાહને તેના બે ુત્રો સ હત
મોકલી દ ધી હતી ત્યારે તેના સસરા યથ્રોએ તેઓને પોતાને ઘરે રા ાં

§ 17:15 17:15 યહોવાહ નસ્સી યહોવાહ મારો ધ્વજ
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હતા.ં 3 ૂસાના બે ુત્રોમાંના પ્રથમ ુત્ર ું નામ ‘ગેશ મ*’પાડવામાંઆ ું
હ ુ;ં તેનોઅથર્ થાય છે કે ‘હુ પરદેશમાં પ્રવાસી થયેલો છુ.’ 4બીજા ુત્ર ું
નામ ‘એ લએઝેર†’ હ ું. તેનો અથર્ થાય છે કે ‘ઈ રે માર સહાય કર ને
મને ફારુનની તલવારથી બચા ો છે.’ ”

5 એટલા માટે યથ્રો ૂસાની પત્ની અને ુત્રોને લઈને અરણ્યમાં
ઈ રના પવર્ત આગળ જયાં ૂસાએ છાવણી કર ને ુકામ કય હતો
ત્યાં તેની પાસેઆ ો. 6તેણે ૂસાને સંદેશો મોકલ્યો કે, “હુ તારો સસરો
યથ્રો અહ આ ો છુ અને તાર પત્ની અને બે ુત્રોને તાર પાસે લા ો
છુ.”

7 તેથી ૂસા તેના સસરાને મળવા સામો ગયો. અને પ્રણામ કર ને
તેણે તેને ુંબન ક ુર્. બ ેએ પરસ્પર ક્ષેમકુશળતાની ખબર ૂછ . પછ
તેઓ ૂસાની છાવણીમાં તેના તં ુમાં ગયા. 8 ત્યાં ૂસાએ પોતાના
સસરા યથ્રોને યહોવાહે ઇઝરાયલના લોકો માટે ફારુન અને મસરના
લોકોના જે હાલહવાલ કયાર્ હતા તથા ઇઝરાયલના લોકોને માગર્માં જે
જે વટબણાઓનો સામનો કરવો પડયો હતો અને યહોવાહે તેઓને કેવી
ર તે બચા ા હતા, તે વષે બ ું કહ સંભળા ુ.ં

9 યહોવાહે ઇઝરાયલના લોકોને મસરના લોકોના હાથમાંથી
છોડાવીને તેઓના પર જે ઉપકાર કય હતો તે જાણીને યથ્રો ૂબ
પ્રસ થયો. 10અને યથ્રોએ ક ું, “યહોવાહની સ્ ુ ત કરો કે જમેણે
ઇઝરાયલી લોકોને મસરવાસીઓનાઅને ફારુનના હાથમાંથી છોડા ા
છે. 11 હવે મને ખાતર થઈ છે કે, સવર્ દેવો કરતાં યહોવાહ મહાન
છે; મસરવાસીઓએ તમાર સાથે ગેરવતાર્વ રા ો ત્યારે તમને સૌને
યહોવાહે તેઓના પંજામાંથી ુક્ત કયાર્ છે.”

12પછ ૂસાના સસરા યથ્રો યાજકે ઈ રને યજ્ઞોઅને દહનીયાપર્ણો
ચઢા ાં. અને હારુન ઇઝરાયલના સવર્ વડ લોને સાથે લઈને ઈ ર
સમક્ષ ૂસાના સસરા સાથે રોટલી ખાવાને માટે આ ો.

ન્યાયીઓનો નમણુંક
ુન. 1:9-18

* 18:3 18:3 ગેશ મ પરદેશી † 18:4 18:4એ લએઝેર ઈ ર મારો સહાયક
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13બીજે દવસે સવારે ૂસાએ ઘણા લોકોનો ન્યાય કરવા ું શરૂ ક ુ.
તેઓ ન્યાય મેળવવા માટે સવારથી સાંજ ુધીઆવતા રહેતા હતા અને
પોતાનો વારો આવે એની રાહ જોતા હતા. 14 ૂસા લોકો માટે જે કઈ
કરતો હતો તે સઘ ું ૂસાના સસરાએ જો ું, તેથી તેણે ૂસાને ક ું,
“લોકોના માટે ું આ ું કરે છે? ન્યાયાધીશ તર કે ું એકલો બેસે છે
અનેઆટલા બધા લોકો તાર પાસે સવારથી સાંજ ુધીઆવીને ઊભા
રહે છે! તે ું ું કારણ છે?”

15 ત્યારે ૂસાએ ક ુ,ં “લોકો માર પાસે તેઓની સમસ્યાઓના
સંબંધમાં યહોવાહની ઇચ્છા વષે ૂછવા માટે આવે છે. 16 વળ એ
લોકોમાં કોઈ વવાદ થયો હોય, તેના ન્યાય ુકાદા માટે માર પાસે આવે
છે. તેઓમાં કોણ સા ું છે તે હુ ન કરુ છુ. આ ર તે હુ તેઓને
યહોવાહના નયમો અને વ ધઓ વષે શીખ ું છુ.”

17 પર ુ ૂસાને તેના સસરાએ ક ું, “ ું જે ર તે આ કર ર ો છે
તે પધ્ધ ત યોગ્ય નથી. 18 ું તંગ આવી જશે. તારા એકલાથી આ
કામનો બોજો ઉપાડ શકાય એવો નથી. ું એકલો એ ન હ કર શકે.”
19 હુ તને સલાહ આ ું છુ અને તારે ું કર ું જોઈએ, એ તને બતા ું
છુ. “હુ ઈ રને પ્રાથર્ના કરુ છુ કે તે તને મદદ કરે. તારે યહોવાહ સમક્ષ
એ લોકોના પ્ર ત ન ધ થ ું જોઈએ અને તે લોકોના પ્ર ો યહોવાહની
સમક્ષ રજૂ કરવા જોઈએ. 20અને તારે લોકોને યહોવાહના નયમો તથા
વ ધઓ તેઓ પાળે અને તોડે ન હ તે માટે ચેતવવાના છે અને તેઓને
શીખવવા ું છે. તેઓને જીવનનો સાચો માગર્ કયો છે અને ું કર ું તે
સમજાવવા ું છે.”

21 “ વશેષમાં ું યહોવાહની બીક રાખનાર તથા સવર્ લોકોમાંથી
હો શયાર અને વ ાસપાત્ર હોય, લાંચરુશવતને ધ ારનાર તથા
નસ્વાથર્ હોય એવા માણસોને પસંદ કર ને તેઓને હજાર હજાર, સો
સો, પચાસ પચાસ અને દશ દશ માણસોના ઉપર ઓ તર કે ન ુક્ત
કર. 22 પછ એ ઉપર પ્ર ત ન ધઓને લોકોનો ન્યાય કરવા દે. જો કોઈ
બહુજગંભીર સમસ્યા હોય તો ઉપર પ્ર ત ન ધ નણર્ય કરશે અને પછ
તેઓ તાર પાસે આવી શકશે. પર ુ સામાન્ય પ્રકારના પ્ર ોનો નણર્ય
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તો તેઓ જ કરશ.ે આમ તારા કાયર્માં તેઓ સહભાગી થશે અને તારુ
કામ સરળ થશે. 23 હવે જો ું આ બ ું કર શ, તો યહોવાહની ઇચ્છા
ૂણર્ થશે. તને થાક લાગશે ન હ. અને આવનારા લોકો પણ સં ૂણર્પણે

સંતોષી થઈ પોતાના ઘરે પાછા ફરશે.”
24 ૂસાએ પોતાના સસરાની સલાહ સ્વીકાર અને તેણે તે પ્રમાણે

અમલ કય . 25 ૂસાએ સવર્ ઇઝરાયલના લોકોમાંથી ુનંદા માણસો
પસંદ કયાર્ અને તેઓમાંથી હજારના, સોના, પચાસના, તથા દશ
માણસોના ઉપર તર કે ન ુક્ત કયા. 26 ત્યાર બાદ તેઓ જ બધો
સમય લોકોનો ન્યાય કરવા લાગ્યા. ફક્ત ુશ્કેલ પ્ર ો હોય તો જ તેઓ
ૂસા આગળ લાવતા અને નાના સામાન્ય પ્ર ો તેઓ જાતે હલ કરતા

હતા. 27પછ ૂસાએ પોતાના સસરા યથ્રોને વદાયઆપી. યથ્રો તેના
વતનમાં પાછો ગયો.

19
ઇઝરાયલીઓ સનાઈના અરણ્યમાં આવી પહોંચ્યા

1 મસર દેશમાંથી પ્રયાણ કયાર્ પછ ત્રીજા માસના પ્રથમ દવસે જ
ઇઝરાયલીઓ સનાઈના અરણ્યમાં આવી પહોંચ્યા. 2 ઇઝરાયલીઓ
રફ દ મથી સનાઈના અરણ્યમાં આ ા ત્યારે સનાઈ પવર્તની આગળ
છાવણી કર .

3 એ પવર્ત પર જઈને ૂસા યહોવાહ સમક્ષ ઊભો ર ો. અને
યહોવાહે તેને પવર્ત પર ક ું, “ઇઝરાયલી લોકોને અને યાકૂબનાં
સંતાનોને આ કહેજે કે, 4 ‘તમે તમાર નજરે જો ું કે મેં મસરવાસીઓને
ું ું ક ુ છે. અને તમને મસરમાંથી ગરુડની જમે પાંખો પર ઊંચક ને

હુ માર પાસે કેવી ર તે લા ો.’ 5 તેથી હવે જો તમે મારા ક ા પ્રમાણે
કરશો અને મારા કરારને પાળશો, તો સવર્ પ્રજાઓમાં માત્ર તમે જ ખાસ
પ્રજા થશો. સમગ્ર ૃથ્વી માર છે. તેમાં હુ તમને જ મારા ખાસ લોકો
તર કે પસંદ કરુ છુ. 6તમે મારે સારુ ખાસ યાજકો ું રા બનશો તથા
પ વત્ર દેશજા ત થશો.’ આબ ું તારે ઇઝરાયલના લોકોને કહેવા ું છે.”

7 આથી ૂસાએ આવીને લોકોના વડ લોને બોલાવડા ા. અને
યહોવાહે તેને જણાવેલાં બધાં વચનો તેઓની સમક્ષ કહ સંભળા ાં.
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8 તે સાંભળ ને સવર્ લોકોએ એકસાથે જવાબ આપ્યો, “યહોવાહે જે
ફરમા ું છે તે બધા ું અમે પાલન કર ુ.ં” લોકોનો આ પ્ર તભાવ
ૂસાએ ઈ રની સમક્ષ જાહેર કય . 9 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું,
“જો હુ ઘાડાં વાદળમાં તાર પાસે આ ું છુ, જથેી હુ તાર સાથે બો ું
ત્યારે લોકો સાંભળ શકે અને તારા પર સદાસવર્દા વ ાસ રાખે.” અને
ૂસાએ લોકોએ જે ક ુ હ ું તે યહોવાહને કહ સંભળા ું.”
10 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું લોકો પાસે જા અને તેઓને કહે

કે,આજે અને આવતીકાલે તેઓ પોતાનાં શર રો ુદ્ધ કરે અને પોતાનાં
વ ો ુએ, 11અને ત્રીજા દવસને માટે તૈયાર થઈજાય; કારણ કે, ત્રીજે
દવસે હુ યહોવાહ સવર્ લોકોના દેખતાં સનાઈના પવર્ત પર ઊતરવાનો
છુ.

12 તે વેળાએ ું પવર્તની ચારેબાજુ લોકોને માટે હદ ન કરજે અને
તેઓને કહેજે કે, ‘સાવચેત રહેજો, પવર્ત પર ચઢશો ન હ અને તેની
તળેટ ને પણ અડકશો ન હ. અને જે કોઈ તેને અડકશે તે ન ે માય
જશે.’ 13 જો કોઈ ક્ત તેને હાથ અડકાડ,ે તો તેને પથ્થરે મારવો
અથવા તીરથી વીંધી નાખવો. તે પ ુ હોય કે માણસ હોય પણ તે બચશે
ન હ, જયારે રણ શગડુ લાંબા અવાજે વાગે ત્યારે જ લોકો ઢોળાવ
ચઢ ને પવર્ત પાસે આવે.”

14આથી ૂસા પવર્ત પરથી નીચે ઊતર ને લોકો પાસે ગયો. અને તેણે
તેઓને ુદ્ધ કયાર્. અને તેઓએ પોતાનાં વ ો ધોઈ ના ા.ં 15 પછ
ૂસાએ તે લોકોને ક ું, “ત્રીજા દવસને માટે તૈયાર થઈજજો. ત્યાં ુધી
ી સંગ કરશો ન હ.”
16 પછ ત્રીજે દવસે સવારમાં આકાશમાં મેઘગજનાઓ અને

વીજળ ઓ થવા લાગ્યા.ં પવર્ત ઉપર કા ું ઘાડુ વાદળ છવાઈ ગ ુ,ં
અને રણ શગડાનો બહુ મોટો અવાજ થયો,જથેી છાવણીમાં સવર્ લોકો
ૂજી ઊઠયા. 17 એટલે ૂસા યહોવાહને મળવા માટે સવર્ લોકોને

છાવણીમાંથી બહાર લા ો;અને તેઓ પવર્તની તળેટ માં ઊભા ર ા.
18અ દ્વારા યહોવાહ સનાઈ પવર્ત પર ઊતયાર્,એટલે આખા પવર્ત
પર ુમાડો ાપ્યો. અ નો એ ુમાડો ભઠ્ઠ ના ુમાડાની જમે ઉપર
ચઢવા લાગ્યો. અને આખો પવર્ત જોરથી કપવા લાગ્યો.
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19 અને પછ ારે રણ શગડાના અવાજની તીવ્રતા વધવા લાગી
ત્યારે ૂસા યહોવાહ સમક્ષ વાત કરવા લાગ્યો અને યહોવાહ ગડગડાટ
જવેા અવાજથી તેને જવાબ આપતા હતા. 20 યહોવાહ સનાઈ
પવર્તના શખર ઉપર ઊતયાર્; તેમણે ૂસાને પવર્તના શખર પર
બોલા ો; તેથી ૂસા પવર્ત પર ગયો. 21 ત્યાં યહોવાહ એ ૂસાને ક ું,
“નીચે જા,અને લોકોને સાવધાન કર કે, તેઓ મારા દશર્નાથ નયત હદ
ઓળંગીને ઘસી આવે ન હ. જો તેઓ એ ું કરશે તો તેઓ માયાર્ જશે.
22 વળ જે યાજકો માર નજીક આવે, તેઓએ પોતાને ુદ્ધ કયાર્ ન હ
હોય તો હુ તેઓને સખત સજા કર શ.”

23એટલે ૂસાએ યહોવાહને ક ું, “લોકો સનાઈ પવર્ત પાસે આવી
શકશે ન હ, કારણ કે તમે પોતે અમને આજ્ઞા કર છે કે, પવર્તની
ચારેબાજુ હદ નયત કરજો કે લોકો તેનેઓળંગીને પ વત્ર મેદાનમાંઆવે
ન હ.” 24એટલે યહોવાહે તેને ક ું, “જા, નીચે ઊતર; અને હારુનને
ઉપર લઈ આવ, પર ુ યાજકો કે લોકો હદ ઓળંગીને માર પાસે ઘસી
આવે ન હએ ું ધ્યાન રાખજ,ે ન હ તો હુ તે લોકોને ન કર શ.” 25પછ
ૂસાએ નીચે ઊતર ને યહોવાહે જણાવેલી વાત લોકોને કહ સંભળાવી.

20
દશઆજ્ઞાઓ

1પછ યહોવાહેઆ સવર્ વચનો ઉચ્ચારતાં ક ું: 2 “હુ તમારો ઈ ર
યહોવાહ છુ. હુ તમને મસર દેશમાં ાં તમે ુલામ હતા ત્યાંથી બહાર
લઈ આ ો છુ. તેથી તમારે આ આદેશો માનવા પડશ.ે 3 “તમારે કોઈ
દેવોની ૂજા કરવી ન હ, માત્ર માર જ ભ ક્ત કરવી.”

4 “તમારે આકાશમાંની કે ૃથ્વી પરની કે ૃથ્વી નીચેના પાણીમાંની
કોઈ પણવસ્ ુની ૂ ત કે પ્ર તમા બનાવવી ન હ. 5તમારે તેઓને સા ાંગ
પ્રણામ કરવા ન હ કે તેઓની ૂજા કરવી ન હ. કારણ કે હુ જ તમારો
ઈ ર યહોવાહ છુઅનેઆવેશ રાખનાર છુ. મારા લોકોજગતના દેવોની
ૂજા કરે એ મને પસંદ નથી. જે માર વરુદ્ધ પાપ કરે છે, તેઓ મારા

દશુ્મન બને છે અને હુ તેઓને અને તેઓના સંતાનોને ત્રીજી તથા ચોથી
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પેઢ ુધી સજાકર શ. 6પર ુ મારા પર પ્રેમ રાખનારઅને માર આજ્ઞા ું
પાલન કરનારની હજારો પેઢ પર હુ દયાભાવ દશાર્વીશ.

7 “તમારે તમારા ઈ ર યહોવાહ ું નામ થર્પણે ન લે ું. કારણ કે તે
માણસોને હુ નદ ષ ગણીશ ન હ. જઓે મારુ નામ થર્પણે લેશે તેને
સજા કયાર્ વના હુ રહેવાનો નથી.”

8 “ વશ્રામવારની પ વત્રતા જાળવવા ું યાદ રાખજો.” 9 છ દવસ
તમારે તમારાં બધાં કામકાજ કરવા,ં પર ુ સાતમો દવસ વશ્રામવાર તો
તમારા ઈ ર યહોવાહનો છે. 10 તેથી વશ્રામવારના દવસે તમારે કે
તમારા ુત્રોએ કે તમાર ુત્રીઓએ, તમારા દાસ-દાસીઓએ કે તમારાં
જાનવરોએ કે તમારા ગામમાં રહેતા વદેશીએ કોઈ કામ કર ું ન હ,
કારણ કે, 11છ દવસમાં મેં યહોવાહેઆકાશ, ૃથ્વી,સ ુદ્ર તથા તેમાંની
તમામ વસ્ ુઓઉત્પ કર હતીઅને સાતમે દવસે મેં વશ્રામ કય હતો,
તેથી મેં યહોવાહે વશ્રામવારને આશીવાર્દ આપીને તેને પ વત્ર ઠરા ો
છે.

12 “તમારાં માતા પતા ું સન્માન કરો,જથેી હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર
તમને જે દેશ આપનાર છુ તેમાં તમે લાં ુ આ ુષ્ય પામો.

13 તમારે ૂન કર ું ન હ.
14 તમારે ભચાર કરવો ન હ.
15 તમારે ચોર કરવી ન હ.
16 તમારે પડોશી કે માનવબં ુ વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ૂરવી ન હ.
17 તમારા પડોશીના ઘરની લાલસા રાખવી ન હ; તમારા પડોશીની

પત્ની કે તેના દાસ કે તેની દાસી કે તેનો બળદ કે તે ું ગધેડુ કે તમારા
પડોશીની કોઈ પણવસ્ ુની લાલસા-લોભ,લાલચ,ઉત્કટ ઇચ્છા રાખવી
ન હ.”

લોકોમાં ભય ાપ્યો
ુન. 5:22-33

18 બધા લોકો ગજના, અને રણ શગડાનો નાદ સાંભળ ને તથા
વીજળ ના ચમકારા અને પવર્તમાંથી નીકળતો ુમાડો જોઈને ભયભીત
થઈને થરથર ૂજતા દૂર જ ઊભા ર ા. 19 પછ તેઓએ ૂસાને ક ું,
“અમાર સાથે ું જ બોલ, તો અમે સાંભળ ુ,ં પણ યહોવાહ અમાર
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સાથે બોલે ન હ. જો તે બોલશે તો અમે બધા મર જઈ ુ.ં” 20એટલે
ૂસાએ તે લોકોને ક ું, “ગભરાશો ન હ, કારણ કે યહોવાહ તો તમાર

કસોટ કરવા આ ા છે કે, જથેી તમે બધા તેમનો ડર રાખો અને પાપ
ન કરો.” 21 “પર ુ તેમ છતાં લોકો તો દૂર જ ઊભા ર ા અને ૂસા
ઘનઘોર વાદળ નજીક ાં યહોવાહ હતા ત્યાં ગયો.”

વેદ ઓ બનાવવા સંબંધી નયમો
22 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું ઇઝરાયલના લોકોને એમ કહે

કે, મેં તમાર સાથે આકાશમાંથી વાત કર છે એ તમે જાતે જો ું છે.
23 તેથી માર આગળ તમારે કોઈ સોનાચાંદ ની ૂ તઓ ન બનાવવી.
તમારે આવા ખોટા દેવો બનાવવા ન હ.”

24 “મારા માટે તમે લોકો એક માટ ની વેદ બનાવજો, અને તેના
પર તમારાં ઘેટાંબકરાં અને અન્ય જાનવરોમાંથી મને દહનીયાપર્ણ અને
શાંત્યપર્ણ ચઢાવજો. જે સવર્ જગાએ હુ મારુ નામ ાપીશ, ત્યાં હુ
તમાર પાસે આવીશ અને તમને આશીવાર્દ આપીશ. 25જો તમે મારા
માટે પથ્થરની વેદ બાંધો, તો ઘડલેા પથ્થરની ન હ પણઅસલ પથ્થરની
બાંધશો. કારણ કે તમે જો તેના પર કોઈ પણ ઓજાર વાપરો તો તે
અ ુદ્ધ બની જાય. 26 તેમ જ તમારે પગ થયાં પર થઈને માર વેદ
ઉપર ચઢ ું ન હ, રખેને તમે ઉઘાડા દેખાઓ.”

21
દાસ-દાસીઓ અને ચાકરો પ્રત્યેના નયમ
ુન. 15:12-18

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, હવે તારે જે કા ૂનો લોકોની આગળ
રજૂ કરવાના છે તે આ છે.

2 “જો તમે કોઈ હ ૂ ુલામ ખર દો, તો તે છ વરસ પયત તમાર
સેવા કરે અને સાતમે વષ તે છૂટો થઈજાયઅને ક ું ૂક ા વના છૂટો
થઈ શકે. 3 ુલામ થતાં અગાઉ જો તે કુવારો હોય, તો તે એવી જ
અવ ામાં એકલો છૂટો થઈ જાય. પર ુ જો ુલામ થતાં અગાઉ જો
તેનાં લ થયેલાં હોય, તો છૂટો થતી વખતે તેની સાથે તેની પત્ની પણ
ુક્ત થશે. 4જો કદાચ અગાઉ તેનાં લ થયેલાં ના હોય અને ુલામી
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અવ ા દર મયાન જો તેનો મા લક તેનાં લ કરાવી આપે અને તેની
સાથે પત્ની, ુત્ર અને ુત્રીઓનો વધારો થાય તો પણ તે એકલો જ છૂટો
થાય. પર ુ ી તથા બાળકો તો મા લકનાં થાય.”

5 “પર ુ જો તે ુલામ સ્પ ર તે એ ું કહે કે; ‘હુ તો મારા મા લકને
તથા માર પત્નીને તથા મારાં બાળકોને પ્રેમ કરુ છુ; મારે છૂટ ું નથી.’
6જો આ ું બને તો ુલામના મા લકે તેને ઈ રના સમક્ષ લાવવો અને
બારસાખ આગળ ઊભો રાખીને સોયથી તેનો કાન વીંધવો; એટલે તે
કાયમને માટે તેના મા લકનો ુલામ બની રહેશે.

7 “અને જો કોઈ માણસ પોતાની દ કર ને દાસી થવા માટે વેચ,ે તો
ુલામ ુરુષોની માફક તે છૂટે ન હ. 8જણેે તેને ખર દ હોય તેને જો તે

ન ગમ,ે તો તે તેના પતાને પાછ વેચી શકે, જો મા લકે તેની સાથે લ
કરવા ું વચન આપ્ ું હોય, તો પારકા લોકોને તેને વેચવાની તેની સ ા
રહેતી નથી, કેમ કે તેણે તેની પ્રત્યે ઠગાઈ કર છે.

9પર ુ જો તેણે તેના પોતાના ુત્ર માટે તેને રાખવી હોય તો તેની સાથે
તેણે ુત્રી જવેો વહાર રાખવો. 10 “જો તે બીજી પત્ની સાથે લ કરે,
તો તેણે તેની પ્રથમ પત્નીના અ , વ અને તેના પત્ની તર કેના હ માં
કશો ઘટાડો કરવો ન હ. 11અને જો તે તેની પત્ની પ્રત્યે આ ત્રણ ફરજો
અદા કરે ન હ તો તે વના ૂલ્યે છૂટ થાય.

આવેશી હુમલાનાં કાય માટે નયમો
12 “જે કોઈ અન્ય માણસને માર ને તેની હત્યા કરે તો તેને મોતની

સજા થાય. 13 પર ુ જો કોઈ માણસ ૂન કરવાના ઇરાદાથી છુપાઈ
ર ો ના હોય પણ ઈ ર તેના હાથમાં કોઈને સોંપે અને હત્યા કરાય
તો તેને નાસી જવા માટે હુ આશ્રય ાન નયત કર શ, ત્યાં તે નાસી
જશે.” 14 “પર ુ જો કોઈ ક્રોધે ભરાઈને જાણી જોઈને બીજાની હત્યા
કરે, પોતાના પડોશી પર ઘસી જઈને તેને દગાથી માર નાખે; તો તેને માર
વેદ આગળથી લઈ જઈને પણ શક્ષારૂપે તેને માર નાખવો.”

15અને જો કોઈ પોતાના પતાને કે માતાને મારે, તો તેને ન ૃત્ ુની
સજા થાય.

16જો કોઈ ચોર છૂપીથી માનવહરણ કરે અને તેને વેચે, અથવા તો
તેને પોતાના તાબામાં રાખે, તો તેને ન ૃત્ ુની સજા થાય.
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17અને જો કોઈ પોતાના પતાને કે માતાને શાપ આપે તો પણ તેને
ૃત્ ુની સજા થાય.
18 અને જો કોઈ બે માણસો એક બીજા સાથે ઝઘડો કરતા હોય,

અને તેમાંનો એકજણબીજાને પથ્થરથી કે ુઠ્ઠ થીએવો મારે કે તે મર ન
જાયપર ુ પથાર વશથાય. 19પછ ારે તે સાજો થઈને લાકડ લઈને
હરતો-ફરતો થઈજાય, તો જે માણસે તેને માય હોય તે છૂટ જાયખરો,
પર ુ તેણે પેલા માણસને સમય અને કામની ુકસાની ભરપાઈ કરવી
અને સં ૂણર્ સાજો થાય ત્યાં ુધીની સારવારની તથા અન્ય જવાબદાર
મારનારની રહે.

20અને જો કોઈ માણસ પોતાના ુલામ કે દાસીને લાકડ વડે મારે
અને તે ું ૃત્ ુ થાય, તો મારનાર ુનેગાર ગણાય અને સજાપાત્ર બને.
21 પર ુ જો તે ુલામ કે દાસી એક કે બે દવસ જીવ ું રહે, તો તેના
મા લકને સજા થાય ન હ. કારણએ ુલામ કે દાસી તેની પોતાની સંપત
છે.

22જો કોઈ માણસો લડતા-ઝઘડતા હોય ત્યારે તેમાંનો કોઈ ગભર્વતી
ીને ઈજા પહોંચાડે અને તે ી તેના બાળકને ૂરા સમય પહેલાં જન્મ

આપે પણ ગંભીર ઈજા ના થાય તો તે ીનો પ ત માગે તેટલો દડ
ન્યાયાધીશના ુકાદા પ્રમાણે ઈજા પહોંચાડનારે આપવો. 23 પણ જો
ઈજા પછ બીજુ કઈ ુકસાન થાય, તો તેની શક્ષા જીવને બદલે જીવ.
24 આંખને બદલે આંખ, દાંતને બદલે દાંત, હાથને બદલે હાથ, પગને
બદલે પગ. 25 દઝાડવાને બદલે દઝાડ ું, ઘાને બદલે ઘા, ચીરાના બદલે
ચીરો એ પ્રમાણે બદલો લેવો.

26અને જો કોઈ માણસ પોતાના ુલામ કે દાસીને આંખ પર માર ને
તેને ફોડ નાખ,ે તો તેણે આંખની ુકસાનીના બદલામાં તેઓને છૂટાં કર
દેવા.ં 27અને જો તે પોતાના ુલામનો કે દાસીનો દાંત તોડ નાખ,ે તો
તેના દાંતની ુકસાનીના બદલામાં તેઓને ુક્ત કર દેવા.

મલકત વષે નયમ
28 વળ જો કોઈ બળદ ી કે ુરુષને શગડુ મારે, તેથી તે ું ૃત્ ુ

થાય, તો તે બળદને પથ્થરા માર ને માર નાખવો. અને તે ું માંસ ખા ું
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ન હ, બળદનો મા લક ુનેગાર ગણાય ન હ. 29 પણ જો તે બળદને
પહેલેથી જ શગડુ મારવાની ટેવ હોય અને તે વષે તેનો મા લકજાણતો
હોય, તેમ છતાં તેણે તેને કા ૂમાં રા ો ના હોય અને તે બળદ કોઈ
ુરુષ કે ીને માર નાખે, તો તે બળદને પથ્થરો માર ને માર નાખવો

અને તેના મા લકને પણ મોતની સજા કરવી. 30 પર ુ ૃત્ ુની સજાને
બદલે જો તેનો દડ કરવામાં આ ો હોય, તો બળદના જીવના બદલામાં
જે કાંઈ ૂલ્ય ઠરાવવામાં આવે તે તેણે ૂકવ ું.

31અને જો બળદે કોઈના ુત્ર કે ુત્રીને શગડુ મા ુ હોય, તો પણ
આજ કા ૂન લા ુ પડ.ે 32જો એ બળદ કોઈ ુલામ કે દાસીને શગડુ
મારે તો તેના મા લકે ુલામ કે દાસીને ત્રીસ તોલા ચાંદ * આપવી અને
બળદને પથ્થરો માર ને માર નાખવો.

33 જો કોઈ માણસ ખાડો ખોદે અને તેને ઢાંકે ન હ અને જો તેમાં
કોઈનો બળદ કે કોઈ ું ગધેડુ પડ,ે 34 તો ખાડાના ખોદનારે ુકસાન
ભરપાઈ કર ું. તેણે એ પ ુના મા લકને તેની કમત જટેલાં નાણાં
ભરપાઈ કરવા.ં અને મરે ું પ ુ પોતે લઈ જ ુ.ં

35અને જો કોઈ માણસનો બળદ બીજાના બળદને શગડુ મારે અને
તે મર જાય, તો તે બ ે જીવતા બળદને વેચી નાખે અને તેની કમત
વહેંચી લે તથા મરે ું પ ુ પણ વહેંચી લે. 36અથવા બળદના મા લકને
જો પહેલેથી જ ખબર હોય કે એ બળદને કેટલાક સમયથી મારવાની
ટેવ છે અને એના મા લકે એને કા ૂમાં રા ો ન હોય, તો તે ું ુકસાન
ભરપાઈ કર આપ ુ.ં બળદને બદલે બળદ આપવો, અને એ ૃત પ ુ
પણ તે ું થાય.

22
વળતર ૂકવવા બાબતે નયમો

1જો કોઈ માણસબળદ કે ઘેટુ ચોરે અને તેને કાપે અથવા વેચી નાખે,
તો તેણે એક બળદને બદલે પાંચ બળદઅને એક ઘેટાંને બદલે ચાર ઘેટાં
આપવા.ં 2જો કોઈ ચોર કરતાં પકડાયા અને તેની હત્યા થાય તો એ

* 21:32 21:32 ત્રીસ તોલા ચાંદ 342 ગ્રામ ચાંદ
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ૂન ન ગણાય, પણ 3જો તે ૂય દય પછ ચોર કરવાના ઇરાદાથી ઘરમાં
ૂસે અને પકડાઈ જતાં તેને માર નાખવામાં આવે તો એ ૂન ગણાય.
ચોરેલા માલની ુકસાની ચોર કરનાર ભર આપ;ેઅને જો તે કગાલ

હોય તો તેની ચોર નો દડ ભરવા માટે તે પોતે વેચાઈ જાય. 4 પર ુ જો
ચોરે ું જાનવર તેની પાસે જીવ ું મળ આવે, પછ તે બળદ હોય, ગધેડુ
હોય કે ઘેટુ હોય; તો તે બમણું ભરપાઈ કર આપ.ે

5જો કોઈ માણસ પોતાનાં જાનવર ખેતરમાં કે દ્રાક્ષવાડ માં છૂટાં ૂકે
અને તેઓ બીજાના ખેતરોમાં ભેલાણ કરે, તો તેણે પોતાના ખેતરની
અથવા દ્રાક્ષની વાડ ની સવ મ ઊપજમાંથી ુકસાની ભરપાઈ કર
આપવી.

6જો કોઈ માણસ પોતાના ખેતરમાં કાંટા-ઝાંખરાં સળગાવવા આગ
પેટાવે અને આગ પડોશીના ખેતરમાં ફેલાઈ જાયઅને તેનો પાક અથવા
અનાજ બળ જાય; તો જણેે આગ લગાડ હોય તેણે ૂરે ૂરુ ુકસાન
ભરપાઈ કર આપ ુ.ં

7જો કોઈ માણસ પોતાના પડોશીને નાણાં કે મલકત સાચવવા માટે
સોંપે અને તે પેલા માણસના ઘરમાંથી ચોરાઈ જાય; અને જો ચોર
પકડાય, તો તેણે બમણું ભરપાઈ કર આપ ુ.ં 8 પર ુ જો ચોર પકડાઈ
ના જાય તો તે ઘરધણીએ પોતાને ન્યાયધીશો*આગળ રજૂ કરવો અને
ન્યાયધીશ તેની ચોર સંબંધી યોગ્ય નણર્ય કરશે. 9જો કોઈ બે માણસો
બળદ વષ,ે ગધેડા વષે, ઘેટાં વષ,ે વ વષે કે કોઈ ખોવાયેલી વસ્ ુ
વષે અસહમત હોય અને તેમાંનો એક કહે: ‘આમારુ છે.’ પણ બીજો
કહે: ‘ના, આ મારુ છે.’ તો બ ેએ તકરાર માટે ન્યાયાધીશ પાસે જ ું
અને ન્યાયાધીશ સાચો ન્યાયઆપશે. ન્યાયાધીશ જનેે ુનેગાર ગણાવે
તેણે બીજા માણસને બમણું ભરપાઈ કર આપ ું.

10 જો કોઈ માણસ પોતાના પડોશીને ગધેડુ, બળદ, ઘેટુ કે બીજુ
કોઈ પ ુ સાચવવા સોંપે; અને તે મર જાય, અથવા તેને કોઈ ઈજા
થાય, અથવા કોઈ ઉપાડ જાય, અને કોઈ સાક્ષી હોય ન હ, 11 તો
પછ તે માણસે સમજાવ ું કે તેણે ચોર નથી કર અથવા પ્રાણીને ઈજા

* 22:8 22:8 ન્યાયધીશ ઈ રની હાજર માં
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પહોંચાડ નથી. તેણે યહોવાહના સમ સાથે કહેવા ું કે તેણે ચોર નથી
કર ; અને તેના મા લકે એ ક ૂલ રાખ ું; અને પછ પડોશીએ ુકસાન
ભરપાઈ કરવા ું રહે ું નથી. 12 પર ુ જો પડોશીએ તે પ ુની ચોર
કર હોય, તો તેણે મા લકને ુકસાન ભરપાઈ કર આપ ુ.ં 13જો કોઈ
વનચર પ ુએ તેને ફાડ ખા ું હોય, તો તેનો વધેલો ભાગ ુરાવા તર કે
રજૂ કરવો. પછ ફાડ ખાધેલા પ ુ ું ુકસાન ભરપાઈ કરવા ું રહે ું
નથી.

14 અને જો કોઈ માણસ પોતાના પડોશી પાસેથી કોઈ પ ુ ઉછ ું
માગી લે અને તેનો મા લક તેની સાથે ના હોય એવા સંજોગોમાં તેને કશી
ઈજા થાય અથવા તે મર જાય, તો ઉછ ું લેનારે તેનો ૂરે ૂરો બદલો
ભરપાઈ કર આપવો. 15 મા લક તેની સાથે હોય, તો ઉછ ું લેનારે
ુકસાન ભરપાઈ કરવા ું રહે ું નથી. અને જો ભાડે લી ું હોય તો ફક્ત

ભાડુ ૂકવવા ું રહે.

નૈ તક અને ધા મક નયમો
16 જો કોઈ માણસ અપ રણીત કુમા રકાને લલચાવીને તેની સાથે

સંબંધ બાંધ,ે તો તે ું પારપા રક ૂલ્ય ૂકવીને તે તેની સાથે લ કરે.
17 જો તેનો બાપ તેની સાથે લ કરાવવાની ના પાડ,ે તો કુમા રકાના
પારપા રક ૂલ્ય જટે ું નાણું આપવા ું રહે.

18 મંત્રતંત્રનો ઉપયોગ કરનાર ીને જીવતી રહેવા દેવી ન હ.
19જાનવરની સાથે કુકમર્ કરનારને ૃત્ ુદડની સજા કરવી.
20મારા સવાયએટલે કે યહોવાહ સવાયબીજાકોઈ પણ દેવને યજ્ઞ

કરનાર અને આહુ ત આપનાર માણસ ું નામ નશાન રહેવા દે ું ન હ.
21 તમારે વદેશીઓને હેરાન કરવા ન હ, તેઓના પર ત્રાસ ુજારવો
ન હ, કારણ કે, તમે પોતે મસર દેશમાં વદેશી હતા.

22 કોઈ વધવા કે અનાથ બાળકને રજાડશો ન હ. 23જો તમે કોઈ
પણ પ્રકારે તેઓને ત્રાસ આપશો અથવા દઃુખી કરશો તો તેઓ મને
પોકારશે અને હુ તેઓનો પોકાર સાંભળ શ. 24 પછ મારો કોપ ભ ૂક
ઊઠશે. અને હુ તમને તલવારથી માર નાખીશ; તો તમાર પત્ની વધવા
થશે અને તમારાં પોતાનાં બાળકો અનાથ થશે.
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25 તમે મારા લોકોમાંના કોઈ ગર બ માણસને નાણાં ધીરો, તો તેના
પ્રત્યે લેણદારજવેો વહાર ન રાખશોઅને તેની પાસે ાજલેશો ન હ.
26જો તમે તમારા પડોશી ું વ ગીરે રાખો, તો ૂયાર્સ્ત થતાં અગાઉ
તમારે તે તેને પાછુ આપ ુ.ં 27 કારણ કે એ એ ું એકમાત્ર ઓઢવા-
પાથરવા ું છે. તે બીજુ ું ઓઢ ને ૂએ? જો તે મને પોકારશે, તો હુ તેને
સાંભળ શ, કારણ કે હુ કૃપા ુ છુ.

28 તમારા ઈ રની નદા ન કરો તથા તમારા પોતાના લોકોના કોઈ
આગેવાનને શાપ આપવો ન હ.

29 તમારે તમારા ખેતરની ઊપજ તથા તમારા દ્રાક્ષારસના
ભર ૂર પણામાંથી અપર્ણ કરવામાં ઢ લ કરવી ન હ અને તમારો જયે
ુત્ર મને અ પત કરવો. 30 તમારાં બળદો અને ઘેટાંના પ્રથમજ નત મને

આપવા.ં સાત દવસ ુધી તે ભલે પોતાની માતાની સાથે રહે. આઠમે
દવસે તમારે તે મને આપી દેવા.ં 31 અને તમે લોકો મારા પ વત્ર લોક
થાઓ; તમારે જગલી પ ુએ મારેલા કોઈ પ ુ ું માંસ ન ખા ું, તે કૂતરાંને
સારુ નાખી દે ુ.ં

23
ઇનસાફ અને ન્યાયી વહેવાર

1 “તમારે જૂઠ અફવા માનવી ન હ, કે ફેલાવવી ન હ. દજુનને સાથ
આપીને ખોટ સાક્ષી ૂરવી ન હ. 2 બહુમતીથી દોરવાઈને તમારે ખોટુ
કામ કર ું ન હ, તેમ જ ન્યાયલયમાં સાક્ષીઆપતી વખતે ન્યાયના ભોગે
બહુમતીનો પક્ષ લેવો ન હ. 3 માણસ ગર બ હોય તો તેની ગર બીના
કારણે ન્યાયાલયમાં તેના પ્રત્યે પક્ષપાત ન રાખવો. જો તે સાચો હોય તો
એનો જ પક્ષ લેવો.”

4 તમારા શ ુનો બળદ કે ગધેડો નાસી જતો નજરે પડે તો તમારે તેના
મા લકને ત્યાં પાછો પહોંચાડવો. 5 જો તમે તમારા દશુ્મનના ગધેડાને
ભારથી ચગદાઈને પડલેો જુઓ, તો તેને એ જ હાલતમાં છોડ ને ચાલ્યા
જશો ન હ, તમારે સહાય આપીને તેને બેઠો કરવો પછ જ તેને છૂટો
કરવો.
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6 તમારે ગર બ માણસને તેની ન્યાયપ્ર ક્રયામાં અન્યાય ન કરવો.
7 જૂઠા આક્ષેપો કરવા ન હ, નદ ષ અને ન્યાયીને ૃત્ ુની સજા કરવી
ન હ. નદ ષ માણસને માર નાખનાર ખરાબ માણસને હુ નદ ષ ન હ
મા ુ.ં 8 તમારે કદ ય લાંચ લેવી ન હ. કારણ કે લાંચ દેખતાન*ે અંધ
બનાવે છે. તેથી તેઓ સત્ય જોઈ શકતા નથી. તે સારા માણસને ખોટુ
બોલતા કરે છે. 9તમારે વદેશી લોકો પર ત્રાસ ુજારવો ન હ, તમે લોકો
મસરમાં વદેશી હતા,એટલે તમે વદેશીઓની લાગણીને સમજો છો.

સાત ું વષર્ અને સાતમો દવસ
10 છ વષર્ પયત તમારે ખેતરમાં વાવેતર કર ું અને તેની ઊપજ

એક ત્રત કરવી. 11 પણ સાતમે વષ તમારે ક ુંય વાવ ું ન હ અને
જમીન પડતર રહેવા દેવી. જમીનને એક વષર્આરામ કરવા દેવો. વા ા
વગર જે કઈ ઊગે તેને તે વષ ગર બોને લેવા દે ું અને તેમાં વધે ું વનના
પ ુઓને ખાઈ જવા દે ુ.ં વળ તમારે તમાર દ્રાક્ષવાડ અને જૈ ૂનની
વાડ માં પણઆ પ્રમાણે કર ુ.ં

12તમારે છ દવસ કામ કર ું પણ સાતમે દવસે વશ્રામ કરવો,જથેી
તમારા બળદને અને ગધેડાને પણઆરામ મળે. અને તમારા ઘરમાં કામ
કરતા દાસ-દાસી અને પરદેશી પણ વશ્રામ પામીને તાજગી અ ુભવે.
13મેં તમને જે બ ું ક ું છે તે ું ધ્યાન રાખજો. અન્ય દેવોની ૂજા કરશો
ન હ. તથા તમારા ુખથી તેઓ ું નામ સાંભળવા મળ ું જોઈએ ન હ.

પ્ર તવષર્નો પવર્
નગર્. 34:18-26; ુન. 16:1-17

14 “પ્ર તવષર્ તમારે મારાં ત્રણ પવ પાળવાં અને ઊજવવાં. અને માર
ઉપાસના કરવી. 15આબીબ મ હનામાં બેખમીર રોટલી ું પવર્ પાળ ું.
તે વખતે સાત દવસ ુધી માર આજ્ઞા ુજબ તમારે બેખમીર રોટલી
ખાવી. કારણ કે,એ માસમાં તમે મસરમાંથી બહાર આ ા હતા અને
કોઈએ ખાલી હાથે માર પાસે આવ ું ન હ.”

16 બીજુ કાપણી ું પવર્ છે. તે પાળ ુ.ં ઉનાળાંમાં તમે ખેતરમાં જે
વાવેતર ક ુર્ હોય તેની પ્રથમ ઊપજ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ખેતરમાંથી ઉપજ

* 23:8 23:8 દેખતાને અ ધકાર ઓ
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ભેગી કરો એ સમયે તે પવર્ પાળ ુ.ં 17 પ્ર તવષર્ ત્રણ વખત તમારામાંના
પ્રત્યેક ુરુષે માર ખાસ જગ્યાએ, માર સાથે તમારા મા લક સાથે
હાજર રહે ું.

18 તમારે મારા બ લદાન ું રક્ત ખમીરવાળ રોટલી સાથે ધરાવ ું
ન હ તેમ જ પવર્ની ચરબી સવાર ુધી રાખી ૂકવી ન હ. 19 તમાર
જમીનની પ્રથમ ઊપજનો ઉ મો મ ભાગ તમારે તમારા યહોવાહના
ભ ક્ત ાનમાં લાવવો. વળ લવારાને તેની માતાના દૂધમાં રાંધ ું ન હ.

વચનો અને શખામણ
20અને તમારા માટે મેં જે જગ્યા તૈયાર કર છે ત્યાં તમને લઈ જવા

માટે હવે હુ તમાર આગળ એક દૂત મોક ું છુ તે રસ્તામાં તમારુ રક્ષણ
કરશે. 21તમે લોકો તેનાથી જાળવીને રહેજો અને તે ું ક ું કરજો. તેની
વરુદ્ધ બળવો કરશો ન હ, તે તમારો ુનો માફ કરશે ન હ. કારણ કે
મારુ નામ† તેનામાં છે. 22 પર ુ જો તમે તેની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરશો
અને હુ જે કહુ તે બ ું કરશો, તો હુ તમાર સાથે રહ શ અને તમારા
શ ુઓ સાથે લડ શ. અને તમને હેરાન અને ત્રાસ કરનારને હુ સજા
આપીશ.

23 કારણ કે, મારો દૂત તમાર આગળ આગળ ચાલશ.ે અને
તમને અમોર ઓ, હ ીઓ, પર ઝ ઓ, કનાનીઓ, હવ્વીઓ અને
ય ૂસીઓના પ્રદેશમાં લઈ જશે. અને હુ તેઓનો સવર્નાશ કર શ.
24 તમારે તે લોકોના દેવોની ૂજા કરવી ન હ, તેમની આગળ નમ ું
ન હ. તમારે તે લોકોની જમે રહેવા ું નથી; તમારે તેઓની ૂ તઓને ન
કરવાની છે. અને તે લોકોના સ્તંભોન‡ેભાગીને ુ ા કર નાખવાના છે.
25 વળ તમારે તમારા ઈ ર યહોવાહની જ સેવા કરવાની છે અને હુ
તમારાં અ -જળ પર આશીવાર્દ વરસાવીશ. અને તમારા તમામ રોગો
હુ દૂર કર શ.

26 તમારા દેશમાં કોઈ પણ ીને ગભર્પાત થશે ન હ તથા કોઈ ી
ન:સંતાન પણ હશે ન હ; હુ તમને લોકોને ૂરે ૂરુ આ ુષ્ય આપીશ.
27 તમે ારે દશુ્મનો સાથે લડતા હશો, ત્યારે હુ મારુ સામથ્યર્ તમાર
† 23:21 23:21 નામ હુ તેને માર સવર્ અ ધકાર આપીશ ‡ 23:24 23:24 સ્તંભોને
તેમના ઈ રોને
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સામે મોકલીશ અને તે બધાને હુ થથરાવી દઈશ. તથા તમારા બધા
જ દશુ્મનો તમારાથી ગભરાઈને જતા રહે એ ું હુ કર શ. 28 તદપુરાંત
હુ તમાર આગળ ભમર ઓને મોકલીશ, તે હવ્વી, કનાની તથા હ ી
લોકોને તમાર આગળથી નસાડ ૂકશ.ે 29 હુ એક જ વષર્માં એ બધાને
કાઢ ૂક શ ન હ, રખેને બધી જમીન વેરાન થઈ જાય અને જગંલમાં
વનચરજાનવરોની સં ા વધી જતાં તમે બધા ુશ્કેલીમાં ુકાઈજાઓ.

30 તમાર સં ાનો એટલો બધો વધારો થાય અને તમે સમગ્ર દેશનો
કબજો લઈ શકો ત્યાં ુધીમાં તો હુ તેમને ધીરે ધીરે નસાડ ૂક શ.
31 હુ રાતા સ ુદ્રથી પ લસ્તીઓના સ ુદ્ર ુધી તમાર સરહદ ન કર
આપીશ. એ દેશના વતનીઓને હુ તમારા હાથમાં સોંપી દઈશ અને
તમે તેઓને તમાર આગળથી નસાડ ૂકશો. 32 તમે તેઓની સાથે
કે તેઓના દેવો સાથે કોઈ સંબંધ બાંધશો ન હ, કે કરારો કરશો ન હ.
33 તેઓ તમારા દેશમાં વસે ન હ, રખેને તેઓ તમાર પાસે માર વરુદ્ધ
પાપ કરાવે. કેમ કે જો તમ§ે તેઓના દેવોની સેવા કરશો તો તેઓ તમારે
માટે ફાંદારૂપ થઈ પડશે.

24
લોહ ું કરાર

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું અને હારુન, નાદાબ તથા અબીહૂ તેમ
જ ઇઝરાયલના વડ લોમાંના સ ેર માર સમક્ષ આવો; અને થોડે દૂર
રહ ને મારુ ભજન કરો. 2 પછ ૂસા ું એકલો માર પાસે આવજ,ે
અન્ય કોઈ નઆવે. અને લોકો તો તાર સાથે ઉપર આવે જ ન હ.”

3 ત્યારબાદ ૂસાએ આવીને લોકોને યહોવાહના બધા વચનો અને
બધી આજ્ઞાઓ કહ સંભળાવી. પછ બધા લોકો એક અવાજે બોલી
ઊઠયા, “યહોવાહ એ જે બધી વાતો કહ છે તે બધા ું પાલન અમે
કર ું. 4 પછ ૂસાએ યહોવાહનાં બધા આદેશો લખી ના ા અને
સવારમાં વહેલા ઊઠ ને તેણે પવર્તની તળેટ માં એક વેદ બાંધી અને
ઇઝરાયલના બાર કુળસ ૂહ પ્રમાણે બાર સ્તંભ બાંધ્યા.”

§ 23:33 23:33 તમે અથવા તેઓ
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5 પછ તેણે કેટલાક ઇઝરાયલી નવ ુવાનોને યજ્ઞો અપર્વા મોકલ્યા.
અને તેઓએ યહોવાહને દહનીયાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણ તર કે બળદો ું
અપર્ણ ક .ુ 6 અને ૂસાએ યજ્ઞ ું અડ ું રક્ત એક વાસણમાં રા ું
અને અડ ું રક્ત તેણે વેદ પર છાં ું.

7 પછ તેણે કરાર ું ુસ્તક લી ું અને બધા લોકોને મોટેથી વાંચી
સંભળા ું એટલે તેઓ બોલી ઊઠયા, “યહોવાહે જે જે ક ું છે તે બ ું
અમે માથે ચઢાવી ું અને તે પ્રમાણે કર ું.” 8પછ ૂસાએ વાસણમાંથી
રક્ત લઈને લોકો પર છાં ું અને ક ું, “આ ુસ્તકમાં લખેલાં વચનો
પ્રમાણે યહોવાહે તમાર સાથે જે કરાર કય છે, તેને પાકો કરનાર આ
રક્ત* છે.”

ૂસા ઈ ર સાથે પવર્ત ઉપર
9 તે પછ ૂસા, હારુન, નાદાબ, અબીહૂ અને ઇઝરાયલીઓના

સ ેર વડ લોને સાથે લઈને તે ઉપર ગયો. 10 ત્યાં તેઓએ ઇઝરાયલના
ઈ ર ું દશર્ન ક ુ અને ઈ રના પગ નીચે જાણે નીલમના જવેી
ફરસબંધી હતી. તે સ્વચ્છઆકાશના જવેી હતી. 11ઇઝરાયલના બધા
આગેવાનોએ યહોવાહને જોયાં. પણ યહોવાહે તેઓનો નાશ ન કય .
તેઓ બધાએ સાથે ખા ું અને પી ું.

12 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું માર પાસે પવર્ત પર આવ અને ત્યાં
રહે; અને મેં જે શલાપાટ ઓ ઉપર નયમો અને આજ્ઞાઓ લ ાં છે,
તે હુ તને આપીશ જથેી ું લોકોને સમજાવી શકે.” 13આથી ૂસા તથા
તેનો સેવક યહો ુઆ ઊઠ્યા. અને ૂસા યહોવાહના પવર્ત પર ગયો.

14જતાં જતાં તેણે વડ લોને ક ું, “અમે તમાર પાસે પાછાઆવીએ,
ત્યાં ુધી તમે અહ અમાર રાહ જોજો. અને જુઓ, હારુન અને હૂર
તમાર સાથે છે; જો કોઈને કઈ તકરાર હોય તો તેઓની પાસે જાય.”
15 પછ ૂસા પવર્ત પર ચઢયો અને વાદળોએ પવર્તને ઢાંક દ ધો.

16 યહોવાહ ું ગૌરવ સનાઈ પવર્ત પર ઊત ુર્. અને છ દવસ
ુધી વાદળોએ પવર્તને ઢાંક રા ો. અને સાતમે દવસે યહોવાહે

* 24:8 24:8આએ લોહ છે જનેી સાથે યહોવાહે તમાર સાથેનો કરાર કય છે
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વાદળમાંથી હાંક માર ને ૂસાને બોલા ો. 17 અને યહોવાહ ું ગૌરવ
ઇઝરાયલીઓને પવર્તની ટોચે પ્રચંડ અ જે ું દેખા ુ.ં 18 અને ૂસા
વાદળમાં પ્રવેશ કર ને પવર્ત પર ગયો; અને તે ચાળ સ દવસ અને
ચાળ સ રાત પયત એ પવર્ત પર ર ો.

25
પ વત્ર મંડપ માટે ભેંટ
નગર્. 35:4-9

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, તેઓમારા માટે
જે અપર્ણ આપવા ઇચ્છે છે તે રાજી ુશીથી આપ.ે તે તમારે મારે માટે
અપર્ણ તર કે સ્વીકાર ુ.ં

3 તમારે તેઓની પાસેથી આટલી વસ્ ુઓ અપર્ણ તર કે સ્વીકારવી;
સો ું, ચાંદ , તાં ું 4અને ૂરા, જાં ુ ડયા તથા કરમજી રગ ું કમતી
ઊન; શણ ું ઝ ણું કાપડ તથા બકરાંના વાળ, 5 ઘેટાંનાં ચામડાં જે
પકવેલાં અને લાલ રગમાં રગેલાં હોય તથા ચામડા*ં અને બાવળનાં
લાકડાં. 6 વળ દ વા માટે તેલ, અ ભષેકના તેલને માટે તથા ુવા સત
ૂપને માટે ુગંધીઓ, 7 ઉરપત્રક અને એફોદમાં જડવા માટે ગોમેદ

પાષાણો અને અન્ય પાષાણો.
8 અને તેઓ મારા માટે એક પ વત્ર ાન બનાવે, જથેી હુ તેઓની

વચ્ચે રહ શકુ. 9 હુ મંડપનો ન ૂનો તથા તેના સવર્ સામાનનો ન ૂનો
બતા ું તે પ્રમાણે તમારે તે બનાવ ુ.ં

કરારકોશ
નગર્. 37:1-9

10 બાવળના લાકડાનો અઢ હાથ લાંબો, દોઢ હાથ પહોળો અને
દોઢ હાથ ઊંચો એક પ વત્રકરારકોશ બનાવવો. 11 તેને અંદરથી તથા
બહારથી ચોખ્ખા સોનાથી મઢવો અને તેની ફરતે સોનાની પટ્ટ જડવી.

12 પછ તેને ઊંચકવા માટે સોનાનાં ચાર કડાં બનાવવાં અને તેમને
તેના ચાર ૂણે જડ દેવા;ંએક બાજુએ બે કડાં અને બીજી બાજુએ બે

* 25:5 25:5 ચામડાં સ ુદ્ર ગાય
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કડાં. 13બાવળના દાંડા બનાવીને પછ ું તેમને સોનાથી મઢજ.ે 14અને
કરારકોશને ઉપાડવા માટે એ દાંડા દરેક બાજુના કડામાં ભરવી દેવા.

15 દાંડા કરારકોશનાં કડામાં રહેવા દેવા, બહાર કાઢવા ન હ. 16અને
હુ તને કરારકોશના ચ તર કે જે બે પાટ ઓ આ ું તે ું તેમાં ૂકજ.ે
17વળ ચોખ્ખા સોના ું અઢ હાથ લાં ું અને દોઢ હાથ પહો ું દયાસન
તમારે બનાવ ુ.ં 18 અને તમારે સોનાના બે કરુબો ટ પેલા સોનામાંથી
ઘડ ને દયાસનના બે છેડા માટે બનાવવા.

19અને એક કરુબએક છેડા પર અને બીજો દયાસનના બીજા છેડા
પરબેસાડવો,એકરુબ દયાસનની સાથે એવી ર તે જોડ દેવા કે દયાસન
અને કરુબો એક થઈ જાય. 20એ કરુબોની પાંખો ઊંચે આકાશ તરફ
ફેલાયેલી રાખવી. તેઓનાં ુખ એકબીજાની સામે હોય અને દયાસન
તરફ વળેલાં હોય. 21એ દયાસન ઉપર ૂક ું અને કરારકોશમાં હુ તને
આ ું તે કરારની બે પાટ ઓ ૂકવી.

22અને ત્યાં હુ તને મળ શ. ઇઝરાયલી લોકો માટે જે આજ્ઞાઓ હુ
તને આપીશ તે સવર્ વષે, કરારલેખના કરારકોશ પરના દયાસન ઉપરથી
તથા બે કરુબોની વચમાંથી, હુ તાર સાથે વાત કર શ.

પ વત્ર રોટલી ું મેજ
નગર્. 37:10-16

23 વળ ું બાવળના લાકડાં ું બે હાથ લાં ુ,ંએક હાથ પહો ું અને
દોઢ હાથ ઊં ું એ ું એક મેજ બનાવજ.ે 24 ું તેને ુદ્ધ સોનાથી મઢજે
અને તેને ફરતી સોનાની કનાર લગાડજ.ે

25 ું તેને ફરતી ચારઆંગળની કોર બનાવજે અને કોરનીઆસપાસ
સોનાની કનાર બનાવજ.ે 26 તેને માટે સોનાનાં ચાર કડાં બનાવીને ું
તેમને તેના ચાર પાયાના ચાર ૂણામાં જડ દેજ.ે 27 મેજ ઊંચકવાના
દાંડાની જગ્યા થાય માટે કડાં કનારની પાસે ૂકવાં.

28 મેજ ઊંચકવા માટે બાવળના દાંડા બનાવજે અને તેને સોનાથી
મઢજ.ે 29 મેજ માટે વાસણો બનાવજ;ે એટલે થાળ ઓ, ચમચીઓ,
કડછ ઓઅને પેયાપર્ણને માટે વાટકા બનાવ. ું તેમને ચોખ્ખા સોનાનાં
બનાવજ.ે 30 ું સદા માર આગળ મેજ પર અપલી રોટલી રાખજ.ે
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દ પ ૃક્ષ
નગર્. 37:17-24

31 વળ ુદ્ધ સોના ું એક દ પ ૃક્ષ બનાવ. તે ઘડતર કામ ું હોય
અને તેની બેઠક, તેનો દાંડો, તેનાં ચાડા,ં તેની કળ ઓ તથા તેનાં લો,
તે સવર્ એક જ ટુકડામાંથી ઘડ કાઢેલાં હોય. 32 તેની બાજુઓમાંથી છ
શાખાઓનીકળે;એકબાજુમાંથી દ પ ૃક્ષની ત્રણશાખાઓઅને બીજી
બાજુમાંથી દ પ ૃક્ષની ત્રણ શાખાઓ.

33એક શાખામાં બદામ લનાઆકારના ત્રણ પ્યાલા,એક કળ તથા
એક લ અને બીજી શાખામાં બદામ લના આકારના ત્રણ પ્યાલા,એક
કળ તથાએક લ; તે પ્રમાણે દ પ ૃક્ષમાંથી નીકળતી છશાખાઓહોય.
34દ પ ૃક્ષમાં બદામ લનાઆકારના ચાર પ્યાલા, તેઓની કળ ઓતથા
તેઓનાં લો સ હત હોય.

35 દ વીને છ ડાળ હોવી જોઈએ, દાંડ ની બ ે બાજુથી ત્રણ શાખા
નીકળવી જોઈએ. શાખાની દરેક જોડ ની નીચે એકએક કળ હોય. એ
કળ ઓ અને ડાળ ઓ દ વીની સાથે જડ દ ધેલી હોય. 36અને બ ું
જ ુદ્ધ સોનાની એક જ પાટલીમાંથી ઘડ ને બનાવે ું હોય.

37 દ વી માટે સાત કો ડયાં બનાવવાં અને તે એવી ર તે ગોઠવવાં કે
તેઓનો પ્રકાશ સામેની બાજુએ પડ.ે 38એના ચી પયા અને તાસક ુદ્ધ
સોનાનાં હોવાં જોઈએ. 39આબધાં સાધનો બનાવવા માટે એક તાલંત
ુદ્ધ સો ું વાપરજ.ે 40 તેં પવર્ત પર જોયેલા ન ૂના પ્રમાણે આ બ ું

બનાવવાની કાળજી રાખજ.ે

26
ુલાકાતમંડપ

1 વળ ું દશ પડદાનો મંડપ બનાવજ.ે આ પડદા ઝ ણા કાંતેલા
શણનાઅને ન ુણ વણકરોના વણેલા વ નાઅને ૂરા, કરમજીતથા
જાંબલી પડદા તૈયાર કરજ.ે એ પડદાઓ ઉપર જર થી કળામય ર તે
કરુબો ભરાવજ.ે 2 પ્રત્યેક પડદો અઠ્ઠાવીસ હાથ લાંબો અને ચાર હાથ
પહોળો હોય; બધા જ પડદા એક સરખા માપના હોય. 3 પાંચ પડદા
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એકબીજા સાથે જોડાય અને બીજા પાંચ પડદા પણ એકબીજા સાથે
જોડાય.

4પહેલા સ ૂહના પડદા પરજાં ુ ડયા રગના વ નાં નાકાં ૂકાવજ.ે
બીજા સ ૂહના છેલ્લા પડદા પર પણ એ ું જ કરજ.ે 5 પહેલા સ ૂહના
પડદામાં ું પચાસ નાકાં બનાવજે અને બીજા સ ૂહના પડદામાં પચાસ
નાકાં બનાવજે તે નાકાં એકબીજાની સામસામાં આવવાં જોઈએ.
6 પછ સોનાની પચાસ કડ ઓ બનાવજે અને તેઓ વડે ું પડદાને
એકબીજા સાથે જોડ દેજ.ે એટલે એકઆખો મંડપ બનશ.ે

7 આ પ વત્ર મંડપ ઉપર તં ુ બનાવવા માટે ું બકરાંના વાળના
વ ના અ ગયાર પડદા તૈયાર કરજ.ે 8 એ અ ગયાર પડદા એક
સરખા માપના હોવા જોઈએ. દરેક પડદો ત્રીસ હાથ લાંબો અને ચાર
હાથ પહોળો હોય. 9 એમાંના પાંચ પડદાને એક સાથે સીવીને સળંગ
એક પડદો બનાવજ.ે બાક ના છ પડદાને ભેગા સીવીને બીજો પડદો
બનાવજ.ે એમાંનો છઠ્ઠો પડદો તં ુના પ્રવેશદ્વાર ઉપર બેવડો વાળજ.ે

10અને સ ૂહનો જે છેલ્લો પડદો છે તેની બાજુએ પચાસ નાકાં અને
બીજા પડદાની બાજુએ પચાસ નાકાં બનાવજ.ે 11 અને પ ળની
પચાસ કડ ઓ બનાવજે અને તેને પેલા નાકાંમાં પરોવી બ ે પડદાને
જોડ દઈને એક સળંગ તં ુ બનાવજ.ે

12 અને તં ુ પરથી વધારાનો લટકતો રહેતો ભાગ મંડપના પાછલા
ભાગ પર લટકતો રાખજ.ે 13 તં ુની બ ે બાજુએ પડદાઓ તં ુના
છેડથેી એક હાથ નીચા રહેશે. આથી આ તં ુ પ વત્ર મંડપને સં ૂણર્
ર તે આચ્છાદન કરશે. 14 તં ુ માટે ઘેટાંના લાલ રગેલાં ચામડાં ું
બીજુ આચ્છાદન બનાવજે અને તેના પર ઢાંકવા માટે ુલાયમ ચામડા ું
આચ્છાદન બનાવજ.ે

15 પ વત્રમંડપના ટેકા માટે ું બાવળનાં પા ટયાં બનાવીને ઊભા
ૂકજ.ે 16 પ્રત્યેક પા ટ ું દસ હાથ લાં ું અને દોઢ હાથ પહો ું હોય.

17પ્રત્યેક પા ટયામાં એકબીજાની સાથે જોડાયેલાં બે સાલ હોય; પ વત્ર
મંડપની બધી જ બારસાખો સરખી હોવી જોઈએ. 18 પ વત્ર મંડપની
દ ક્ષણની બાજુ માટે વીસ પા ટયાં બનાવજ.ે

19અને પ્રત્યેક પા ટયાનાં બે સાલને બેસાડવા માટે તેની નીચે બે કૂભી
એમ ચાંદ ની કુલ ચાલીસ કૂભીઓ બનાવજ.ે 20એજ પ્રમાણે મંડપની
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ઉ રની બાજુ માટે પણ વીસ પા ટયાં, 21 ચાંદ ની ચાળ સ કૂભીઓ
બનાવજ,ે જથેી દરેક પા ટયાં નીચે બબ્બે કૂભી આવ.ે

22 ુલાકાતમંડપની પ મ તરફના પાછળના ભાગ માટે છ પા ટયાં
બનાવજ.ે 23 અને મંડપના પાછળના ભાગના બે ૂણાને માટે ું બે
પા ટયાં બનાવજ.ે 24આ ૂણા પરનાં પા ટયાં નીચેથી એકબીજા સાથે
બંધ બેસતાં હોય અને છેક ઉપર એક કડ બધાં પા ટયાંને સાથે રાખે.
બ ે ૂણાઓમાં એમ કર ું. બે ૂણા માટેનાં બે પા ટયાં આ ર તે
બનાવજે એટલે બે ૂણા બની જશે. 25 આમ, આઠ પા ટયાં અને
ચાંદ ની સોળ કૂભી થશે. પ્રત્યેક પા ટયાં નીચે બબ્બે કૂભીઓ રાખજ.ે

26 વળ ું બાવળના લાકડાની આડ વળ ઓ બનાવજ.ે પ વત્ર
મંડપની એક બાજુનાં પા ટયાને માટે પાંચ ૂંગળો બનાવજ.ે 27 પ વત્ર
મંડપની બીજી બાજુનાં પા ટયાં માટે પાંચ ૂંગળો, તેમ જ પ મ
તરફથી પાછલી બાજુ માટે પાંચ ૂંગળો. 28 વચલી વળ પા ટયાની
વચ્ચે તં ુના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી આવે.

29 વળ પા ટયાંને સોનાથી મઢાવજે અને ર ગને ભેરવવા માટે તેમાં
સોનાનાં કડાં બેસાડવાં અને ર ગને પણ ું સોનાથી મઢાવજ.ે 30 તને
પ વત્ર મંડપનો જે ન ૂનો મેં પવર્ત પર બતા ો છે તે પ્રમાણે ું પ વત્ર
મંડપ ઊભો કરજ.ે

31 ું ૂરા, કરમજી અને લાલ ઊનનો અને ઝ ણા કાંતેલા શણનો
એક ખાસ પડદો તં ુમાં ભાગ પાડવા માટે બનાવજ.ે એના ઉપર જર
વડે કલામય ર તે કરુબોનીઆકૃ તઓભરાવજ.ે 32અને ું તેને સોનાથી
મઢેલા બાવળના ચાર સ્તંભ પર લટકાવજ,ે તેઓને સોનાની આંકડ ઓ
અને તેઓની કૂભીઓ ચાંદ ની હોઈ. 33એ આંકડ ઓ નીચે ું પડદો
લટકાવજ.ે અને કરારનો તકતીઓવાળો કરારકોશ એ પડદા પાછળ
ૂકજ.ે એ પડદો પ વત્ર ાનને પરમ પ વત્ર ાનથી જુદુ પાડશે.
34 પરમ પ વત્ર ાનમાં કરારકોશ પર આચ્છાદન કરજ.ે 35 પ વત્ર

જગ્યાનીઅંદર પડદાની પેલી બાજુએજે ખાસ મેજબના ું છે તે ૂકજે
અને તેને તં ુની ઉ ર બાજુએ ગોઠવજ.ે પછ દ વીને દ ક્ષણ તરફ
બાજઠની સામે ૂકજ.ે
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36 વળ , ું પ વત્ર મંડપના પ્રવેશદ્વાર માટે ૂરા, કરમજી અને લાલ
ઊનનોઅને ઝ ણા કાંતેલા શણનો જર વડે ુંદર ભરતકામ કરેલો પડદો
બનાવજ.ે 37 અને એ પડદા માટે બાવળના લાકડાની સોનાથી મઢેલી
અને સોનાની કડ વાળ પાંચ થાંભલી બનાવજે અને એ થાંભલીઓ
માટે પ ળની ઢાળેલી પાંચ કૂભીઓ બનાવજ.ે

27
વેદ
નગર્. 38:1-7

1 વેદ બાવળના લાકડાની બનાવજ,ે તે ચોરસ હોય અને પાંચ હાથ
લાંબી, પાંચ હાથ પહોળ અને ત્રણ હાથ ઊંચી હોય. 2ચારે ૂણે ચાર
શગ બનાવજે અને તે વેદ ના લાકડામાંથી જ બનાવજે અને તેની ચારે
બાજુથી ૂણા જોડ દેજ,ે જથેી તે એક બની જાય ત્યારબાદ વેદ ને
પ ળથી ઢાંક દેજ.ે
3 અને તેનાં ભસ્મપાત્રો, પાવડાઓ, તપેલાં ત્રપાંખી સાધનો તથા

સગડ ઓબનાવજે અને તેનાં સઘળાં પાત્રો પ ળનાં બનાવજ.ે 4વળ
વેદ માટે ું પ ળની જાળ બનાવજ;ે તથા જાળ ના ચાર ૂણામાં ું
પ ળનાં ચાર કડાં બનાવજ.ે
5 પછ ું એ જાળ વેદ ની છાજલી નીચે એવી ર તે ૂકજે કે જથેી

તે વેદ ની ઊંચાઈને અડધે ુધી પહોંચે. 6અને વેદ ને માટે ું બાવળના
દાંડા બનાવજે અને તેને પ ળથી મઢ દેજ.ે

7 વળ વેદ ને ઊંચકતી વખતે એ દાંડા વેદ ની દરેક બાજુએઆવેલા
કડામાં ભેરવજ.ે 8 વેદ પા ટયાના ખોખા જવેી પોલી બનાવજ.ે પવર્ત
પર મેં જમે તને બતા ું હ ું તેમ તેઓ તેને બનાવે.

ુલાકાતમંડપ ું આંગણું
9 મંડપની આજુબાજુ ચોક બનાવજ.ે તેની દ ક્ષણ બાજુએ કાંતેલા

ઝ ણા શણનો સો હાથ લાંબો પડદો બનાવજ.ે 10 પડદાઓ લટકાવવા
માટે પ ળના વીસ સ્તંભો બેસાડવા અને એ સ્તંભોના સ ળયા અને
આંકડા ચાંદ ના બનાવજ.ે

11 ચોકની ઉ ર બાજુએ પણ એ જ પ્રમાણે કરવા ું છે. પ ળની
કૂભીઓમાં બેસાડલેા વીસ સ્તંભો સાથે જોડલેા ચાંદ ના સ ળયાઓ
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ઉપર ચાંદ ના આંકડાઓ વડે સો હાથ લાંબા પડદાઓ લટકાવવાના છે.
12એચોકની પ મ બાજુને ઢાંકવા માટે પચાસ હાથ લાંબા પડદા હોય
અને તેને માટે દશ સ્તંભો અને દશ કૂભીઓ હોય. 13 ૂવર્ દશામાં પણ
તે જ ર તે પચાસ હાથ લાંબા પડદાઓ લટકાવજ.ે

14 પ્રવેશદ્વારની એક બાજુએ પંદર હાથના પડદા હોય અને તેને માટે
ત્રણ સ્તંભો અને ત્રણ કૂભી હોય. 15 અને બીજી બાજુએ પણ પંદર
હાથના પડદા અને ત્રણ સ્તંભો અને ત્રણ કૂભી હોય. 16 પ્રવેશદ્વારને
માટે વીસ હાથ લાંબો પડદો બનાવજ,ે તે પડદો ઝ ણા કાંતેલા શણનો,
ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગનો, ુંદર ભરતકામવાળો બનાવજ,ે

ચાર કૂભીઓમાં બેસાડલેા ચાર સ્તંભો પર તેને લટકાવવાનો છે.
17ચોકની આજુબાજુના બધા સ્તંભો ચાંદ ના સ ળયાથી જોડાયેલા

હોય, તેમના આંકડા ચાંદ ના હોય અને તેમની કૂભીઓ પ ળની હોય.
18 આ પ્રમાણે ચોક ઝ ણા કાંતેલા શણના કાપડનો બનશે અને સો
હાથ લાંબો અને પચાસ હાથ પહોળો થશ.ે ચોકને ફરતા પડદાની
દ વાલો પાંચ હાથ ઊંચી થશે. પડદાઓ ઝ ણા કાંતેલા શણના હોય.
તેનાં ત ળયાં પ ળનાં હોવાં જોઈએ. 19 પ વત્ર મંડપમાં વપરાતાં
તમામઓજારો, તં ુના ખીલાઓઅને બીજી વસ્ ુઓ પ ળની હોવી
જોઈએ. ચોકને ફરતા પડદાઓની ખીલીઓ પ ળની બનેલી હોવી
જોઈએ.

બ ી ું તેલ અને બ ીની વ ા
લેવી 24:1-4

20 દ વી ઉપર ૂકવાના અખંડ દ વા માટે ઘાણીએ પીલે ું
જૈ ૂન ું ઉ મ તેલ લાવી આપવા ઇઝરાયલીઓને આજ્ઞા કરજ.ે
21 ુલાકાતમંડપમાં સા યકોશ આગળના પડદાની બહારની બાજુએ
હારુન તથા તેના ુત્રો સાંજથી તે સવાર ુધી યહોવાહ આગળ તેની
વ ા કરે. આ વ ધ ું ઇઝરાયલીઓએઅને તેઓના વંશજોએ પેઢ

દર પેઢ પાલન કરવા ું છે.
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28
યાજકોનો પોશાક
નગર્. 39:1-7

1ઇઝરાયલીઓમાંથી ું તારા ભાઈ હારુનને અને તેના ુત્રો નાદાબ,
અબીહૂ, એલાઝાર, અને ઈથામારને અલગ કર ને માર સેવા માટે
યાજકો તર કે સમ પત કરજ.ે 2 તારા ભાઈ હારુનને માટે પ વત્ર પોષાક
તૈયાર કરાવજ,ે જથેી તેનો મોભો અને ગૌરવ જળવાય. 3 મેં જે વ
કલાકારોને કૌશલ્ય બ ું છે, તેઓને ૂચનાઆપ કે હારુન માટે પોષાક
તૈયાર કરે કે જે પ રધાન કર ને યાજક તર કે તે માર સમક્ષ સેવા કરે.

4 તેઓ આ પોષાક બનાવ:ે ઉરપત્રક, એફોદ, ઝભ્ભો, સફેદ ૂંથેલો
લાંબો જામો, પાઘડ તથા કમરબંધ; તેઓએ તારા ભાઈ હારુન તથા
તેના ુત્રો માટે મારા યાજકો તર કે સેવા બજાવે ત્યારે ગણવેશ તર કે
પહેરવાના અલગ પ વત્ર વ ો બનાવવા.ં 5એ વ ો સોનેર દોરા તથા
ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગનાં ઊનનાં અને ઝ ણા કાંતેલા શણના

કાપડમાંથી જ બનાવવા.ં
6 તેઓ સોનેર દોરા તથા ૂરા, જાં ુ ડયા અને કરમજી રગનાં

ઝ ણાં કાંતેલા શણનાં કાપડનો એફોદ બનાવે; આ એફોદ સૌથી વ ુ
નષ્ણાત કલાકારો જ તૈયાર કરે. 7 એના બે છેડા જોડવા માટે એને
ખભા પાસે બે સ્કધપટ હોય. 8 કમરબંધ પણ એવી જ બનાવટનો
હોય; સોનેર દોરો, ૂરા,જાં ુડા અને કરમજી રગના ઊન અને ઝ ણા
કાંતેલા શણના દોરાઓમાંથી ૂંથીને બનાવેલો હોય. 9વળ ગોમેદના બે
પાષાણો લેવા અને પછ તેના પર ઇઝરાયલ ુત્રોનાં નામ કોતરવાં.

10પ્રત્યેક પાષાણ પર ઉંમરના ઊતરતા ક્રમે છ નામ કોતરવામાંઆવે.
આમ, તેઓનાજન્મ દવસના ક્રમમાં બારે કુળનાં નામો કોતરવામાંઆવે.
11 આ ુદ્રા બનાવનાર કલાકાર પાસે તારે બે પાષાણ પર ઇઝરાયલ
ુત્રોનાં નામ કોતરાવવાં અને તેમને સોનાના ચોકઠામાં જડવાં. અને

ઇઝરાયલ ુત્રોના સ્મારક તર કે ઉરાવરણની સ્કધપટ સાથે જડ દેવા.
12 હારુને આ નામો પોતાના બે ખભા પર કમતી પથ્થર ધારણ કર ને
યહોવાહ પાસે જ ું જથેી તેને ઇઝરાયલીઓ ું સ્મરણ રહે.
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ઉરપત્રક
નગર્. 39:8-21

13એફોદ પર પાષાણને બેસાડવા માટે ુદ્ધ સોનાનો ઉપયોગ કરવો.
ઉપર તારે સોનાનાં ચોકઠાં લગાડવાં. 14અને દોર ની જમે વણેલી ુદ્ધ
સોનાની બે સાંકળ બનાવવી અને તે ચોકઠાં સાથે જોડ દેવી.

15 પછ ૂબ કાળજી ૂવર્ક એફોદ બનાવવામાં ઉપયોગી એવી
કલાકૃ તવા ું ન્યાયકરણ ું ઉરપત્રક બનાવ ુ,ં એ સોનેર દોરો તથા
ૂરા, જાં ુ ડયા અને લાલ રગના ઊન ું તેમ જ ઝ ણા કાંતેલા શણ ું

હોય. 16 તે સમચોરસ તથા બેવડુ વાળે ું હોય, તે એક વેંત લાં ુ અને
એક વેંત પહો ું હોય.

17 વળ તેમાં ચાર હારમાં નંગ જડવા.ં પહેલી હારમાં માણેક,
પોખરાજ અને લાલ, 18 બીજી હારમાં લીલમ, નીલમ તથા હ રો,
19 ત્રીજી હારમાં શ ન, અક ક અને યાકૂત, 20 ચોથી હારમાં પીરોજ,
ગોમેદ તથા યાસ પસ હોય. આબધાને સોનામાં જ જડવા.ં

21 પ્રત્યેક પાષાણ પર ઇઝરાયલના બાર ુત્રોમાંના એક ુત્ર ું નામ
કોતરાવ ુ.ં પ્રત્યેક પાષાણ ઇઝરાયલના એક કુળસ ૂહ ું પ્રતીક બનશે.
22ઉરપત્રક માટે દોર ની જમે વણેલી ુદ્ધ સોનાની સાંકળ ઓ કરાવવી,
તે સાંકળ ઓ વડે ઉરપત્રકનો ઉપરનો છેડો એફોદ સાથે જોડવાનો છે.
23 વળ સોનાની બે કડ ઓ બનાવવી અને તે ઉરપત્રકને ઉપરને છેડે
જોડ દેવી. 24અને એ બે કડ ઓ સાથે પેલી સોનાની બે સાંકળ જોડ
દેવી.

25સાંકળ ના બીજા બે છેડા બે ચોકઠાં સાથે જોડ દેવાં અને એ ર તે
એફોદની સ્કધપટ ઓનાઆગલા ભાગ ઉપર તેમને જોડ દેવી. 26પછ
સોનાની બીજી બે કડ ઓ બનાવવી અને ઉરપત્રકમાં અંદરની બાજુએ
નીચેના છેડે લગાવવી.

27 કમરબંધ પર આવતા એફોદના આગળના ભાગના નીચેના છેડા
ઉપર સોનાની બીજી બે કડ ઓ લગાવવી. 28ઉરપત્રકનો નીચેનો ભાગ
ૂરા રગની પટ્ટ ઓવડે એફોદના નીચેના છેડા પરઆવેલી કડ ઓસાથે

જોડવો. આમ કરવાથી ઉરપત્રક એફોદથી છૂટુ પડ જશે ન હ.
29 ારે હારુન પ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ,ે ત્યારે તેની પાસે ન્યાયકરણના

ઉરાવરણ પર ઇઝરાયલના બાર ુત્રોનાં નામ ધારણ કરેલાં હોવાં
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જોઈએ. હમેશા તેઓ યહોવાહના સ્મરણ અથ રહેશ.ે 30 ઉર મ
અને ુમ્મીમને ન્યાયકરણના ઉરપત્રકમાં ૂકવા.ં હારુન ારે યહોવાહ
સમક્ષજાય, ત્યારે તે તેની છાતી પર રહે. ારે હારુન યહોવાહ સમક્ષ
ઉપ ત હોય ત્યારે અને ઇઝરાયલીઓનો ન્યાય કરતી વખતે હમેશા
આ ઉરપત્રક તેના અંગ પર રાખશ.ે

યાજકોનાં અન્ય વસ ્ત્રો
નગર્. 39:22-31

31એફોદનો જામો આખો ૂરા રગના કાપડનો બનાવવો અને તેની
વચમાં માથા માટે ચીરો રાખવો. 32એચીરાની કનાર ચામડાનાજામાના
ગળાની જમે ફરતેથી ૂંથીને સીવી લેવી, જથેી તે ફાટ જાય ન હ.

33 અને જામાની નીચેની કનાર એ ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી
રગના દાડમ ું ભરતકામ કરાવ ુ.ં અને બે દાડમોની વચમાં સોનાની
ૂઘર ઓ ૂકવી, 34જનેે લીધે નીચલી કનાર પર ફરતે પહેલાં સોનાની
ૂઘર , પછ દાડમ, ફર ૂઘર , પછ દાડમ એ ર તે હાર થઈ જાય.

હારુન ારે યાજક તર કે સેવા કરે ત્યારે એ પહેરે. 35 ારે
તે પ વત્ર ાનમાં યહોવાહના સા ધ્યમાં જાય અથવા ત્યાંથી બહાર
આવે, ત્યારે એ ૂઘર ઓનો અવાજ સંભળાશ,ે જથેી તે ૃત્ ુ પામશે
ન હ.

36 પછ ુદ્ધ સોના ું એક પાત્ર બનાવજે અને તેના પર ‘યહોવાહને
પ વત્ર’ એમ કોતરાવ ુ.ં 37એ પાત્ર પાઘડ ના આગળના ભાગમાં ૂર
દોર વડે બાંધ ુ.ં 38 હારુને એ પોતાના કપાળ પર ધારણ કર ું જથેી
ઇઝરાયલીઓ જે પ વત્ર અપર્ણો આપે તેમાં કોઈ દોષ હોય તો તે દોષ
હારુન પોતાને માથે લઈ લે અને હારુને તે કાયમ પોતાના કપાળ પર
પહેર રાખ ું જથેી યહોવાહ પ વત્ર અપર્ણથી પ્રસ રહે.

39 હારુનનો ઝભ્ભો ઝ ણા કાંતેલા શણનો બનાવવો અને પાઘડ
પણ ઝ ણા કાંતેલા શણની જ બનાવવી અને તેના કમરપટા પર ુંદર
જર કામ કરાવ ુ.ં

40 હારુનના પ્રત્યેક ુત્રને માટે તેને માન અને આદર આપવા સારુ
જામો, કમરબંધ અને પાઘડ બનાવવાં જથેી તેનો આદર અને ગૌરવ
જળવાય. 41 હારુન અને તેના ુત્રોને આ પોષાક પહેરાવ અને તેઓને
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સેવા માટે અપર્ણ કર અને તેઓને માથા ઉપર જતૈ તેલનો અ ભષેક
કર ને યાજકપદ માટે પ વત્ર કર. તેઓ યાજકો તર કે માર સેવા કરશ.ે

42 તેઓને માટે કમરથી તે સાથળ ુધી પહોંચે એવા અંતઃવ
બનાવવા,ં જથેી તેઓની નવર્ વ ા ન પણું કોઈની નજરે ન
પડ.ે 43 હારુન અને તેના ુત્રો ારે પણ ુલાકાતમંડપમાં અથવા
પ વત્ર ાનમાંની વેદ પાસે જાય, ત્યારે તેઓ હમેશા અંતઃવ પહેરે,
જથેી તેઓ દોષમાં ન પડે અને તેઓ ૃત્ ુ ન પામ.ે હારુન અને તેના
વંશજો માટે આ કાયમી કા ૂન સદાને માટે છે.

29
યાજકો તર કે પ્ર ત ત કરવાનો વ ધ
લેવી 8:1-36

1 યાજકો તર કે હારુન અને તેના ુત્રોને ુદ્ધ કરવા માટેની વ ધ
આ પ્રમાણે છે. ખોડખાંપણ વગરનાં બે ઘેટાં અને એક વાછરડો લેવો
2બેખમીર રોટલી, તેલથી મોહેલી બેખમીર ભાખર અને તેલ ચોપડલેી
બેખમીર રોટલી લેવી. આબ ું ઘઉંના મેંદા ું બનાવ ુ.ં

3તેઓને ટોપલીમાં ૂકવાં અને વાછરડો તથા બે ઘેટાં સાથે તે લાવ ું.
4 ત્યારબાદ હારુન અને તેના ુત્રોને ુલાકાતમંડપનાં દ્વાર પાસે લાવીને
તેઓને સ્નાન કરાવજ.ે

5 પછ હારુનને જામો, ભરતકામવાળો ઝભ્ભો, એફોદ, ઉરાવરણ
અને કમરબંધ પહેરાવજ.ે 6 અને તેના માથા પર પાઘડ * પહેરાવીને
તેની સાથે દ ક્ષાનો પ વત્ર ુગટ ૂકજ.ે 7 પછ અ ભષેક ું તેલ લઈ તે
ું તેના માથા પર રેડ , તેનો અ ભષેક કરજ.ે
8 ત્યારબાદ ું તેના ુત્રોને લાવજ,ે તેઓને જામા પહેરાવવા, કમરે

કમરબંધ તથા માથે ફેંટા બાંધવા†. 9મારા શા ત કા ૂન અ ુસાર તેઓ
યાજકપદે કાયમ રહેશે. આ ર તે હારુનની અને તેના ુત્રોની યાજકપદે
પ્ર ત ા કરવાની છે.

10 ત્યારબાદ વાછરડાને ુલાકાતમંડપની આગળ લઈ આવવો અને
હારુન અને તેના ુત્રોએ તેના માથા ઉપર હાથ ૂકવા. 11 પછ

* 29:6 29:6 જુઓ નગર્. 28:36 † 29:8 29:8 યાજકપદ તેમના માટે સદાનોઆજ્ઞા
છે
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યહોવાહની સં ુખ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ વાછરડાનો વધ
કરવો.

12 વાછરડા ું થોડુ રક્ત લઈને આંગળ વડે વેદ નાં શગોને લગાડ ું,
પછ બાક ું બ ું રક્ત વેદ ના પાયા આગળ રેડ દે ુ.ં 13 પછ અંદરના
ભાગો પર આવેલી બધી જ ચરબી લેવી. પ ાશય અને બે ૂત્ર પડની
ઉપર આવેલી ચરબી પણ લઈ લેવી અને વેદ પર તે ું દહન કર ું.
14 પર ુ વાછરડાના માંસન,ે ચામડ ને અને તેના અંદરના અવયવોને
છાવણીની બહાર અ થી બાળ ૂકવાં. તે પાપાથાર્પર્ણ છે.

15 ત્યારબાદ એક ઘેટો લઈને હારુને અને તેના ુત્રોએ તેના માથા પર
હાથ ૂકવા. 16 પછ એ ઘેટાંનો વધ કર ન,ે તે ું રક્ત લઈને વેદ ની ચારે
બાજુએછાંટ ુ.ં 17પછ તે ઘેટાંને કાપીને કકડા કરવાઅને તેનાંઆંતરડાં
તથા પગ ધોઈ નાખવા, પછ તેઓને માથાઅને શર રના બીજાઅવયવો
સાથે ૂકવા. 18 પછ આખા ઘેટાં ું વેદ પર દહન કર ું એ યહોવાહના
માનમાં દહનીયાપર્ણ છે. એની ુવાસથી હુ પ્રસ થાઉં છુ, એ મારા
માનમાં કરેલો હોમયજ્ઞ છે.

19 હવે પછ બીજો ઘેટો લેવો. હારુને અને તેના ુત્રોએ તેના માથા
પર હાથ ૂકવા. 20પછ તે ઘેટાંનો વધ કર ને તે ું થોડુ રક્ત લઈને હારુન
અને તેના ુત્રોના જમણા કાનની ૂટ ને,જમણા હાથનાં અં ૂઠાને તથા
જમણા પગના અં ૂઠાને લગાડ ુ.ં

21 ત્યારબાદ બાક ું રક્ત વેદ ની ચારે બાજુ છાંટ દે ુ.ં વેદ ઉપરના
રક્તમાંથી થોડુ રક્ત અને અ ભષેક ું તેલ લઈ હારુન અને તેનાં વ ો
પર તથા તેના ુત્રો પર અને તેઓનાં વ ો પર છાંટ ું એટલે તેઓ તથા
તેઓનાં વ ો યહોવાહને અથ પ વત્ર ગણાશે.

22 પછ ઘેટાંના ચરબીવાળા ભાગ લેવા; તેની ૂંછડ , અંદરના
અવયવો પરની ચરબી, કાળજા પરની ચરબી અને ચરબી સાથે જ
ૂત્ર પડો અને જમણીજાંધ લેવી કારણ કે હારુનઅને તેના દ કરાઓની

દ ક્ષા માટેનો આ ઘેટો છે. 23 યહોવાહ આગળના બેખમીર રોટલીના
ટોપલામાંથી એક રોટલી, એક મોવણવાળ ભાખર અને એક તેલ
ચોપડલેી રોટલી લેવી.
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24એબ ું હારુનના અને તેના ુત્રોના હાથ પર ૂક ું અને એના વડે
યહોવાહની આરાધના કરવી. 25 પછ તેઓના હાથમાંથી ું તે લઈ લે
અને યહોવાહ સમક્ષ દહનીયાપર્ણ તર કે વેદ પર તે ું દહન કરજ.ે એની
ુવાસથી હુ પ્રસ છુ. એ મારા માનમાં કરે ું દહનીયાપર્ણ છે.
26 પછ હારુનની દ ક્ષા માટે વપરાયેલા ઘેટાંની છાતી લઈને તેના વડે

યહોવાહની ઉપાસના કરવી પછ એ તારો હસ્સો ગણાશે. 27 હારુન
અને તેના ુત્રોની દ ક્ષા માટે વપરાયેલાં અને જનેા વડે ઉપાસના કરાઈ
છે તે અને ભેટ ધરાવેલી ઘેટાંની છાતી અને જાંઘ તારે યાજકો માટે
પ વત્ર કર ને અલગ રાખવા.ં 28તે હારુનનો તથા તેના ુત્રોનો ઇઝરાયલ
ુત્રો પાસેથી સદાનો નયમ થશ.ે કેમ કે તે ઉચ્છાલીયાપર્ણ છે; અને

તે ઇઝરાયલ ુત્રો તરફથી તેઓનાં શાંત્યપર્ણના યજ્ઞો ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ
થાય,એટલે યહોવાહને સારુ તેઓ ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ થાય.

29 હારુનનાં આ પ વત્ર વ ો સાચવી રાખવાં અને હારુનના ૃત્ ુ
બાદ તેના ુત્રોને તે વારસામાં આપવાં. પેઢ દર પેઢ તેઓ પોતાની
અ ભષેકની દ ક્ષા વ ધ વખતે તે પહેરે. 30 હારુન પછ જે કોઈ ુ
યાજક થાય તે ુલાકાતમંડપમાં અને પ વત્ર ાનમાં સેવા શરૂ કરે તે
અગાઉ સાત દવસ ુધી આ વ ો ધારણ કરે.

31 દ ક્ષા માટે અપર્ણ કરાયેલ ઘેટાં ું માંસ લઈને કોઈ ુદ્ધ જગ્યાએ
તેને બાફ ુ.ં 32 ત્યારબાદ હારુન અને તેના ુત્રોએ ુલાકાતમંડપમાં
પ્રવેશદ્વાર આગળ એ ઘેટાં ું માંસ અને ટોપલામાંની રોટલી ું ભોજન
કર ુ.ં 33 તેમની દ ક્ષા વ ધ વખતે તેમની પ્રાય ત‡ વ ધ માટે
ઉપયોગમાં લેવાયેલ પદાથ જ ખાવા; યાજકો સવાય અન્ય કોઈ પણ
અજાણ્યા ક્તએ તે ખાવા ન હ કારણ એ પ વત્ર છે. 34સવાર ુધી
જો માંસ કે રોટલીમાંથી કાંઈ વધે તો તેને અ માં બાળ ૂક ું પણખા ું
ન હ, કારણ એ પ વત્ર છે.

35 હારુન અને તેના ુત્રોને મેં જે આજ્ઞા કર છે તે ુજબ જ કર ું.
એમની દ ક્ષાની વ ધ સાત દવસ ચલાવવી. 36 દરરોજ પાપાથાર્પર્ણ
માટે એક વાછરડા ું બ લદાન આપ ુ.ં વેદ ઉપર પ્રાય ત વ ધ

‡ 29:33 29:33 પ્રાય ત પાપ ું માફ
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કરવાથી ું એને પાપ ુક્ત કરશ.ે ત્યાર પછ તારે વેદ પર તેલનો
અ ભષેક કર ને વેદ ને પ વત્ર બનાવવી. 37 સાત દવસ ુધી વેદ ને
ુદ્ધ અને પ વત્ર બનાવવી. ત્યાર બાદ વેદ સં ૂણર્પણે અત્યંત પ વત્ર

બનશ.ે પછ જો કોઈ તેના સંપકમાં આવશે તે પ વત્ર બની જશે.
દરરોજ ું અપર્ણ
ગણ. 28:1-8

38 તારે વેદ પર આટલા બ લ ચઢાવવા, કાયમને માટે પ્ર ત દન એક
વષર્ની ઉંમરના બે હલવાનઅપર્ણ કરવા. 39એકહલવાન તારે સવારમાં
અને બીજુ હલવાન તારે સાંજે ચઢાવ ુ.ં

40 પ્રથમ ઘેટાં સાથે તમારે એક કલો ુદ્ધ તેલમાં મોહેલો એક કલો
મેંદાનો ઝ ણો લોટ તેમ જ પેયાપર્ણ તર કે એક લીટર દ્રાક્ષારસ અપર્ણ
કરવો.

41સાંજે અપર્ણ થતાં હલવાનની સાથે સવારની જમે મેંદાના ઝ ણા
લોટ ું અને દ્રાક્ષારસ ું પેયાપર્ણ કરજ.ે ઈ રની સમક્ષ તે ુવા સત
અપર્ણ અને અ માં થયેલ અપર્ણ ધ્યાનમાં લેવાશે. એ યજ્ઞની
ુવાસથી હુ પ્રસ થાઉં છુ. 42 આ દહનીયાપર્ણ ુલાકાતમંડપના

પ્રવેશદ્વાર આગળ માર નજર સમક્ષ નય મત પેઢ દર પેઢ કરવાના
છે.

43 હુ ત્યાં જ તમને મળ શ અને ઇઝરાયલીઓને પણ મળ શ. મારા
મ હમાથી એ ાન પ વત્ર થઈ જશે. 44હા, હુ ુલાકાતમંડપન,ે વેદ ને
અને યાજકો તર કે મારા સેવકો હારુન તથા તેના ુત્રોને પ વત્ર કર શ.

45અને હુ ઇઝરાયલના લોકો મધ્યે નવાસ કર શઅને તેઓનો ઈ ર
થઈશ. 46 તેઓને ખાતર થશે કે તેઓની વચ્ચે રહેવા માટે તેઓને
મસરમાંથી બહાર લાવનાર હુ યહોવાહ તેઓનો ઈ ર છુ.

30
ૂપવેદ
નગર્. 37:25-28

1 ૂપ બાળવા માટે તારે બાવળના લાકડાની એક વેદ બનાવવી.
2આવેદ એક હાથ લાંબી,એક હાથ પહોળ અને બે હાથઊંચી હોય.
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તેનાં લાકડામાંથી જ કોતર ને તેના શગ બનાવવાં. શગ જુદાં બનાવીને
વેદ પર જોડવાં ન હ. તે શગ વેદ સાથે સળંગ હોય.

3 વેદ નો ઉપરનો ભાગ, બાજુઓઅને શગ ુદ્ધ સોનાથી મઢ લેવાં
અને આખી વેદ ની ચારે બાજુ સોનાની કનાર બનાવવી. 4 એની બે
સામસામી બાજુઓએ કનાર ની નીચે ઉપાડવાના દાંડા ભેરવવા માટે
સોનાનાં બબ્બે કડાં ૂકવા.ં

5એ બે દાંડા બાવળના લાકડાના બનાવવા અને સોનાથી મઢાવવા.
6 દશ આજ્ઞાઓ જમેાં ૂક છે તે કરારકોશ આગળના પડદા સામે એ
વેદ ૂકવી. ત્યાં હુ તેઓને દશર્ન આપીશ.

7એ વેદ પર પ્ર ત દન સવારે બ ી તૈયાર કરતી વખતે હારુને ુગંધી
ૂપ બાળવો. 8અને રોજ સાંજે તે બ ીઓ પ્રગટાવે ત્યારે યહોવાહની

સં ુખ ૂપ બાળવો. તારે પેઢ દર પેઢ કાયમ યહોવાહ સમક્ષ ૂપ
બાળવો. 9 તારે એ વેદ પર અન્ય ૂપ બાળવો ન હ કે દહનીયાપર્ણ,
ખાદ્યાપર્ણ કે પેયાપર્ણ ચઢાવવાં ન હ.

10વષર્માં એક વાર હારુને પ્રાય તને માટે પાપાથાર્પર્ણ ું રક્ત લઈને
શગ ઉપર લગાડ વેદ ને પ વત્ર કરવાની છે. પેઢ દર પેઢ નય મત
ર તે આ વા ષક વ ધ ું પાલન કર ુ,ં કારણ કે આ વેદ યહોવાહની
પરમપ વત્ર વેદ છે.

11 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 12 “ ું ારે ઇઝરાયલીઓની
વસ્તીગણતર કરે ત્યારે જે ુરુષો ું નામ નોંધાય તેણે જ પોતાના
જીવનાં બદલામાં યહોવાહ સમક્ષ ખંડણી ભરવી, જથેી ું ગણતર કરે
ત્યારે લોકો પર કોઈ આફત ન આવ.ે 13 વસ્તીગણતર માં નોંધાયેલા
બધા માણસોએ યહોવાહને અડધો શેકેલ* (શેકેલનો માપ વીસ ગેરહ
હોય છે) અપર્ણ તર કે આપવો. 14 વસ્તીગણતર માં નોંધાયેલા વીસ
વષર્ના કે તેથી વ ુ ઉંમરના દરેક માણસે આ પ્રમાણે અપર્ણ કર ુ.ં

15મને તમારા જીવનના બદલામાં આઅપર્ણઆપતી વખતે ધનવાને
વધારે કે ગર બેઓછુઆપવા ું નથી. 16ઇઝરાયલીઓપાસેથી મળેલાં
જીવના બદલામાં અપર્ણ કરેલાં પ્રાય તનાં નાણાં ુલાકાતમંડપની

* 30:13 30:13 ગેરહ ના ું માપ છે જે માત્ર 0.6 ગ્રામ
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સેવામાં ખચર્વા.ં આ અપર્ણ ઇઝરાયલી લોકોને માટે યહોવાહની
સમક્ષતામાં સ્મરણરૂપ થશે.”

પતળનો હોજ
17 યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં 18 “હાથપગ ધોવા તારે પ ળના

ત ળયાવાળ પ ળની કૂડ બનાવવી. અને તેને વેદ અને
ુલાકાતમંડપની વચ્ચે ૂક ને તેમાં પાણી ભર ું.
19 હારુને અને તેના ુત્રોએ હાથપગ ધોવામાં એ પાણીનો ઉપયોગ

કરવો. 20 જો તેમણે એ પાણીથી હાથપગ ધોયા હશે તો તેઓ
ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવા જશે અથવા અપર્ણ ચઢાવવા વેદ પાસે

જશે ત્યારે તેઓ ૃત્ ુ પામશે ન હ. 21 તેઓ ૃત્ ુ ન પામે તેટલાં માટે
તેઓએઅ ૂક હાથપગ ધોવા. આકા ૂન તેમણે અને તેમના વંશજોએ
પેઢ દર પેઢ પાળવાનો રહેશે. હારુનઅને તેના ુત્રો માટેઆ ૂચનાઓ
છે.”

અ ભષેક ું તેલ
22 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 23 “તારે શ્રે ુણવ ાવાળ ુગંધીઓ

લેવી, એટલે પાંચસો શેકેલ ચોખ્ખો બોળ, અઢ સો શેકેલ ુગંધીદાર
તજ, અઢ સો ુગંધીદાર બરુ, 24 પાંચસો શેકેલ દાલચીની એ બ ું
પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે લે ું. વળ જૈ ૂન ું એક કેન તેલ લે ું.
25 નષ્ણાત ુગંધીઓ બનાવનારાઓ પાસે આ સવર્ પદાથ ું મશ્રણ
કર ને અ ભષેક ું તેલ તૈયાર કરાવ ું.

26 અ ભષેકના તેલથી ું ુલાકાતમંડપને, કરારકોશને, 27 બાજઠ
તથા તેની બધી સામગ્રીઓને, દ વીને અને તેનાં સાધનોને, ૂપની વેદ ને,
28 દહનીયાપર્ણની વેદ ને અને તેનાં સાધનોને તથા ઘોડ સ હત હાથપગ
ધોવાની કૂડ ને અ ભષેક કરજ.ે

29આપ્રમાણેઆબધી વસ્ ુઓપ વત્ર કરએટલે તે બધી પરમપ વત્ર
બની જશ.ે અને જે કોઈ તેમને સ્પશર્ કરશે તે પ વત્ર થશ.ે 30 ત્યાર
પછ તારે હારુનને અને તેના ુત્રોનો અ ભષેક કર ને મારા યાજકો તર કે
તેઓને પ વત્ર કર. 31 તારે ઇઝરાયલીઓને કહે ું, ‘તમારે પેઢ દર પેઢ
આ મારે માટે અ ભષેક ું તેલ થાય.
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32 તે માણસોના શર રે ન લગાડાય અને તેના જે ું બીજુ તેલ તમારે
બનાવ ું ન હ, કેમ કેએપ વત્રતેલ છેઅને તમારે માટેએપ વત્રગણાશે.
33જે કોઈ આ ુગંધીઓ ું મશ્રણ કર આ ું તેલ બનાવે અથવા જે
યાજક નથી તેવી કોઈ ક્ત ઉપર તે રેડ,ે તેને તેના સમાજમાંથી જુદો
કરવામાં આવ.ે’ ”

ૂપ
34 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તારે મ ુગંધીઓ વાપરવી નાટાફ,

શહેલેથ, હેલ્બના અને ુદ્ધ લોબાન પ્રત્યેકને સરખે ભાગે લેવા.ં 35 તેના
મશ્રણમાંથી ુગંધી ૂપ બનાવવો. આ ૂપ નષ્ણાત કાર ગર બનાવતો
હોય તે ર તે બનાવવો. એ ૂપને ુદ્ધ અને પ વત્ર રાખવા તેમાં
મીઠુ મેળવ ુ.ં 36 એમાંથી થોડો ભાગ ઝ ણો ખાંડ ને તેનો ઉપયોગ
ુલાકાતમંડપમાં કરારકોશ આગળ, જયાં હુ તને દશર્ન આપવાનો છુ

ત્યાં કરવો. તમારે આ ૂપને અત્યંત પ વત્ર માનવો.
37આ વ ધ પ્રમાણેનો જ ૂપ બને તેવી બનાવટનો ૂપ તમે તમારા

પોતાના ઉપયોગ માટે બનાવશો ન હ. તમારે તો તેને પ વત્રવસ્ ુ જ
ગણવી. 38 તેના જવેો ૂપ જે કોઈ ૂંઘવાને માટે બનાવે, તેને તેના
સમાજમાંથી અલગ કરવામાં આવ.ે”

31
બસાલેલ અને આહોલીઆબ
નગર્. 35:30-36:1

1 વળ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “જુઓ, મેં યહૂદાના કુળના હૂરના
દ કરા ઉર ના દ કરા બસાલેલને નામ લઈને બોલા ો છે.

3 ુ દ્ધ, સમજણ, ડહાપણ તથા સવર્ પ્રકારના કળાકૌશલ્યની
બાબતમાં મેં તેને ઈ રના આત્માથી ભર ૂર કય છે. 4 એ માટે કે
તે હો શયાર થી ન ૂનો તૈયાર કરે અને સોનામા,ં ચાંદ મા,ં પ ળમાં,
5 જડવાને માટે પાષાણ કોતરવામાં તથા લાકડામાં નકશી કોતરવામાં
અને સવર્ પ્રકારની કાર ગર માં તે કામ કરે.

6 વળ તેની સાથે કામ કરવા માટે મેં દાનના કુળના અહ સામાખના
દ કરા આહોલીઆબને પસંદ કય છે. જે ુ દ્ધમાન છે તે સવર્નાં
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હૃદયોમાં મેં ુ દ્ધ ૂક છે,એમાટે કે મેં તને જેઆજ્ઞાઆપી છે તે પ્રમાણે
તે સવર્ તેઓ બનાવે. 7 આ સાથે ુલાકાતમંડપ, કરારકોશ, તે પર ું
દયાસન, મંડપનો સરસામાન; 8 બાજઠ અને તેનાં પરની સામગ્રી, ુદ્ધ
સોનાની દ વી અને તેનાં સાધનો, ૂપ કરવાની વેદ , 9 દહનીયાપર્ણની
વેદ અને તેનાં બધાં સાધનો, હાથપગ ધોવાની કુડ અને તે ું ત ળ ુ.ં

10 યાજક હારુન અને તેના ુત્રો માટે સેવા સમયે પહેરવાનાં પ વત્ર
પોષાક, 11અ ભષેક માટે ું તેલ અને પ વત્ર ાનને માટે ુગંધીદાર ૂપ;
તે સવર્ સંબંધી મેં તને જે આજ્ઞાઓઆપી છે તે પ્રમાણે તેઓ કરે.”

વશ્રામ દવસનો નયમ
12 યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં 13 “ઇઝરાયલી લોકોને કહે: ‘તમે જરૂર

મારા વશ્રામવારો પાળો, કેમ કે તમાર પેઢ દરપેઢ માર અને તમાર
વચ્ચે તે ચ રૂપ છે; એ માટે કે તમે જાણો કે તમને પ વત્ર કરનાર તે હુ
યહોવાહ છુ. 14આથી તમારે વશ્રામવાર ું પાલન કરવા ું છે, કારણ
કે તમારા માટે એ પ વત્ર દવસ છે. જે કોઈ તેની પ વત્રતાનો ભંગ કરે,
તેને મોતની સજા કરવી. જે કોઈ વશ્રામવારે કામ કરે તેનો સમાજમાંથી
બ હષ્કાર કરજો. 15 તમને છ દવસ કામ કરવાની છૂટ છે, પણ સાતમે
દવસે યહોવાહને માટે પ વત્ર એવો સં ૂણર્ વશ્રામનો સાબ્બાથ છે. જે
કોઈ વશ્રામવારે કોઈ પણ કામ કરે તેને મોતની સજા કરવી.

16માટે ઇઝરાયલના લોકોએ માર અને તેઓની વચ્ચેના કરાર તર કે
વશ્રામવાર પેઢ દર પેઢ પાળવાનો છે. 17 સાબ્બાથ યહોવાહ અને
ઇઝરાયલી લોકોની વચ્ચે હમેશના ચ રૂપ છે, કેમ કે યહોવાહે છ દવસ
ુધી આકાશ અને ૃથ્વીની રચના કર અને સાતમે દવસે તેમણે કામ

બંધ રાખીને વસામો લીધો.’ ”
18તેમણે સનાઈ પવર્ત ઉપર ૂસાની સાથે વાતચીત ૂર કર ને તેને બે

કરારપાટ ,એટલે ઈ રનીઆંગળ થી લખેલી બે શલાપાટ ઓઆપી.

32
સોના ું વાછરડુ
ુન. 9:6-29
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1 ારે લોકોએ જો ું કે ૂસાને પવર્ત પરથી ઊતરતાં વલંબ થાય
છે, ત્યારે તેઓ હારુનની પાસે એકઠા થયા અને તેને ક ું, “ચાલ,
અમને દોરવણી આપવા માટે અમારે માટે દેવ બનાવ. કારણ કે જે
માણસ અમને મસર દેશમાંથી કાઢ લા ો તે ૂસા ું ું થ ું, તે અમે
જાણતા નથી.” 2એટલે હારુને તેમને ક ું, “તમાર પત્નીઓના, તમારા
દ કરાઓના તથા તમાર દ કર ઓના કાનોમાં જે સોનાની કડ ઓ છે, તે
કાઢ ને માર પાસે લાવો.”

3 તેથી સવર્ લોકો પોતાના કાનોમાં સોનાની જે કડ ઓ હતી તે કાઢ ને
હારુન પાસે લા ા. 4 હારુને કડ ઓ લઈને તે ઓગાળ અને ધા ુના
બીબામાં ઢાળ ને વાછરડાની એક ૂ ત બનાવી એટલે લોકો બોલી
ઊઠ્યા, “હે ઇઝરાયલ, મસર દેશમાંથી તને કાઢ લાવનાર ઈ ર તે
આ છે.”

5 હારુને જો ું કે લોકો બહુ આનંદમાં આવી ગયા છે, તેથી તેની
આગળ હારુને વેદ બાંધી અને એવી જાહેરાત કર કે, “આવતી કાલે
યહોવાહના માનમાં ઉત્સવ પાળવામાંઆવશે.” 6બીજે દવસે સવારમાં
વહેલાઊઠ ને લોકોએ દહનીયાપર્ણઅને શાંત્યપર્ણો ચઢા ાં અને ત્યાર
પછ તેઓએ ખા ું પી ું અને મોજમજા કરવા લાગ્યા.

7 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “જાજલ્દ થી નીચે જા, કારણ કે તારા
જે લોકોને ું મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો છે, તેઓ ભ્ર થઈ ગયા
છે. 8 મેં તેઓને જે માગ ચાલવાની આજ્ઞા કર હતી તેનાથી આટલા
વહેલા તેઓ ફર ગયા છે. તેઓએ પોતાના માટે વાછરડાની એક ૂ ત
બનાવી છે, તેની ૂજા કર છે અને તેને અપર્ણ ચઢા ા. તેઓએ ક ું,
‘હે ઇઝરાયલ, તને મસરમાંથી બહાર લઈઆવનાર દેવ તે આ છે.’ ”

9પછ યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “મેંઆલોકોને જોયા છેઅને જો, તે તો
હઠ લા*લોકો છે. 10હવે પછ ું મને અટકાવીશ ન હ. મારો ક્રોધ તેઓ
પર તપી ઊઠે અને હુ તેઓનો નાશ કર શ. પછ હુ તારાથી એક મોટ
દેશજા ત ઉત્પ કર શ.” 11 પર ુ ૂસાએ ઈ ર યહોવાહને વનંતી
કર ને ક ું કે, “હે યહોવાહ, તમારા જે લોકોને તમે મોટા પરાક્રમ વડે

* 32:9 32:9 હઠ લા કઠોર હૃદય
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તથા બળવાન હાથે મસર દેશમાંથી કાઢ લા ા છો, તેઓની વરુદ્ધ
તમારો કોપ કેમ તપી ઊઠે છે?

12 મસર ઓ શા માટે આ પ્રમાણે બોલે કે, ‘તમે તેઓ ું ુકસાન
કરવાને માટે, એટલે પવર્તોમાં માર નાખવા તથા ૃથ્વીની પીઠ પરથી
તેઓનો સંહાર કરવા કાઢ લા ા?’ તમારા બળતા કોપથી ફરો અને
તમારા લોકો પર આફત લાવવાનો ઇરાદો ફેરવો. 13 તમારા સેવકો,
ઇબ્રા હમ, ઇસહાક તથા ઇઝરાયલને આપે ું તમારુ વચન યાદ કરો.
તમે જે વચન ક ું હ ુ,ં ‘આકાશના તારાઓના જટેલા હુ તારા સંતાન
વધાર શ. અને તારા વંશજોને જે દેશ આપવા ું મેં વચન આપ્ ું છે તે
સમગ્ર દેશ હુ તેઓને આપીશ. તેઓ સદાસવર્દા તેના વારસદાર બનશે.’
14 પછ જે આફત યહોવાહે પોતાના લોકો પર લાવવા ું ક ું હ ું તે
વષે તેમણે પોતા ું મન ફેર ુ.ં
15 પછ ૂસા પાછો ફર ને પવર્ત પરથી નીચે ઊતય અને કરારના

બે શલાપાટ તેના હાથમાં હતી. તે પાટ ઓની બ ે બાજુએ, એટલે
આગળ પાછળ એમ બ ે બાજુએ દશ આજ્ઞાઓ લખેલી હતી. 16 તે
શલાપાટ ઓ ઈ રની કૃ ત હતી અને પાટ પર કોતરેલો લેખ, તે
ઈ રનો લેખ હતો.

17જયારે યહો ુઆએલોકોની ૂમા ૂમનોઅવાજસાંભ ો, ત્યારે
તેણે ૂસાને ક ું, “છાવણીમાં લડાઈનો ઘોંઘાટ થાય છે.” 18 પણ
ૂસાએ ક ું,
“આ કોઈ વજયનો નાદ નથી,
તેમ પરાજયનો પોકાર પણ નથી,
પણઆ તો ગાવાનો અવાજ સંભળાય છે.”

19 ારે ૂસા છાવણી પાસે પહોંચ્યો, ત્યારે વાછરડુ અને નાચગાન
જોયાં. ૂસાનો ક્રોધ ભ ૂક ઊઠ્યો. તેણે પોતાના હાથમાંથી
શલાપાટ ઓ ફેંક દ ધી તેથી તે પવર્તની નીચે ભાંગી ગઈ. 20તે લોકોએ
જે વાછરડુ બના ું હ ું તે લઈને તેણે અ માં ઓગળ નંખા ું અને
તેને વાટ ને ૂકો કય અને પાણીમાં ભભરાવીને ઇઝરાયલી લોકોને તે
પાણી પીવડા ુ.ં
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21 પછ ૂસાએ હારુનને ક ું, “આ લોકોએ તારુ ું બગા ું છે
કે ું તેઓના પર આ ું મોટુ પાપ લા ો છે?” 22 હારુને ક ું, “મારા
મા લકનો ક્રોધ ન સળગ;ે ું લોકોને જાણે છે કે તેઓ ું વલણ તો દુ તા
તરફ છે. 23 એ લોકોએ મને ક ું, ‘અમને દોરવણી આપવા માટે દેવ
બનાવી આપ. કારણ કે અમને મસર દેશમાંથી બહાર લાવનાર ૂસા ું
ું થ ું તે અમે જાણતા નથી.’ 24એટલે મેં તેઓને ક ું, ‘તમારામાંથી

જમેની પાસે સોનાનાં ઘરેણાં હોય તે ઉતાર નાખો. તેઓએમને સોનાનાં
ઘરેણાં આપ્યા અને મેં તે અ માં ના ાં એટલે તેમાંથી આ વાછરડુ
નીકળ આ ું.’ ”

25 ૂસાએ જો ું કે હારુને લોકો પરનો પોતાનો કા ૂ જવા દ ધો
અને પ રણામે તેઓને હાસ્યપાત્ર થવા દ ધા હતા. 26 પછ ૂસાએ
છાવણીના પ્રવેશદ્વાર આગળ ઊભા રહ ને મોટા અવાજે પોકાર કય .
“યહોવાહના પક્ષમાં હોય તે માર પાસે આવે.” એટલે સવર્ લેવીઓ
તેની પાસે ભેગા થઈ ગયા. 27 તેણે તેઓને ક ું, “ઇઝરાયલનો ઈ ર
યહોવાહ એમ કહે છે: ‘તમે બધા પોતપોતાની તલવાર લઈને સજ્જ
થઈજાઓ,છાવણીમાં બધે ફર વળો અને તમારા ભાઈઓ, મત્રો અને
પડોશીઓને માર નાખો.’ ”

28 લેવીઓએ ૂસાના ક ા પ્રમાણે ક ુ. તે દવસે લોકોમાંથી
લગભગ ત્રણ હજાર ુરુષો માયાર્ ગયા. 29 ૂસાએ લેવીઓને ક ું,
“આજે પ્રત્યેક માણસ પોતાના દ કરાની વરુદ્ધ તથા પોતાના ભાઈની
વરુદ્ધ યહોવાહને અ પત થઈ જાઓ, જથેી યહોવાહ આજે તમને
આશીવાર્દ આપ.ે”

30બીજે દવસે ૂસાએ લોકોને ક ું, “તમે મહાપાપ ક ુ છે. હવે હુ
યહોવાહ પાસે જાઉં છુ. કદાચ હુ તમારા પાપની માફ મેળવી શકુ.”
31 આમ કહ ને ૂસાએ ફર યહોવાહ પાસે જઈને ક ું, “અરે આ
લોકોએ મોટુ પાપ ક ુ છે અને પોતાને માટે સોનાનો દેવ બના ો છે.
32 પણ તમે તેઓના પાપને માફ કરો તો સારુ; પણ જો ન હ તો તમારા
લખેલા ુસ્તકમાંથી મારુ નામ ૂંસી નાખો.”

33યહોવાહે ૂસાને ક ું, “જણેે માર વરુદ્ધ પાપ ક ુ હશે, તે ું નામ
હુ મારા ુસ્તકમાંથી ૂંસી નાખીશ. 34હવે ચાલ જે જગ્યા વષે મેં તને
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ક ું છે, ત્યાં આ લોકોને દોર જા. જો, મારો દૂત તાર આગળ ચાલશ.ે
પણ જે દવસે હુ તેઓને જોઈ લઈશ, તે દવસે હુ તેઓના પાપને લીધે
તેઓને શક્ષા કર શ.” 35પછ હારુને બનાવેલા વાછરડાની ૂજા કરવા
બદલ યહોવાહે લોકોને આકર સજા કર .

33
સનાઈ પવર્ત છોડવા ું હુકમ

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું અહ થી જા અને જે લોકોને ું મસર
દેશમાંથી બહાર લઈઆ ો છે, તેઓને લઈને જે દેશ વષે મેં ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક તથા યાકૂબને સમખાઈને ક ું, ‘તારા સંતાનને હુ તેઆપીશ,’ તે
દેશમાં જા. 2 હુ તાર આગળ મારા એક દૂતને મોકલીશઅને કનાનીઓ,
અમોર ઓ, હ ીઓ, પ રઝ ઓ, હવ્વીઓ તથા ય ૂસીઓને હાંક
કાઢ શ. 3 એટલે દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશમા*ં જા. ું તો
હઠ લી† પ્રજા છે, માટે હુ તાર મધ્યે ચાલીશ ન હ, રખેને હુ રસ્તામાં
તારો સંહાર કરુ.”

4 ારે લોકોએઆ કઠોર શ ો સાંભ ા ત્યારે તેઓએ શોક કય
અને કોઈએ પોતાના શર ર ઉપર દાગીના પહેયા ન હ. 5 યહોવાહે
ૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘તમે લોકો હઠ લા છો. જો

હુ તમાર સાથે એ પળવાર પણ આ ું તો તમારો સંહાર કર ના ું.
એટલે તમે તમારાં ઘરેણાં ઉતાર નાખો કે, મારે તને ું કર ું તે હુ જાણું.’
6તેથી હોરેબ પવર્તથી માંડ ને ઇઝરાયલી લોકોએ પોતાનાં ઘરેણાં ઉતાર
ૂ ા.ં

ુલાકાતમંડપ
7 ૂસા મંડપ લઈને છાવણી બહાર દૂર તે માંડવો ઊભો કરતો

હતો અને તેણે તે ું નામ ુલાકાતમંડપ પા ુ.ં યહોવાહને શોધનાર
પ્રત્યેક માણસ નીકળ ને છાવણી બહારના ુલાકાતમંડપમાં જતો.
8 ૂસા ારે ારે ૂલાકાતમંડપમાં જતો ત્યારે ત્યારે બધા લોકો
ઊઠ ને પોતપોતાના તં ુના દરવાજા આગળ ઊભા રહ ન,ે ૂસા

* 33:3 33:3 ફળદ્રપ † 33:3 33:3 કઠોર હૃદયના
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ૂલાકાતમંડપમાં દાખલ થાય ત્યાં ુધી તેને જોઈ રહેતા. 9 ૂસા
ારે મંડપમાં પ્રવેશ કરતો ત્યારે વાદળનો સ્તંભ નીચે ઊતર માંડવાના

દરવાજાઆગળ ઊભો રહેતો અને યહોવાહ ૂસા સાથે વાત કરતા.
10 વાદળના સ્તંભને દરવાજા આગળ જોતાં જ દરેક માણસ

પોતપોતાના માંડવાના દરવાજાઆગળભજનકરતા. 11યહોવાહ ૂસા
સાથે એક માણસ બીજા માણસ સાથે વાત કરે એ ર તે ુખોપ ુખ વાત
કરતા. ત્યાર પછ ૂસા પાછો છાવણીમાં આવતો, પણ તેનો નવ ુવાન
સેવક ૂનનો દ કરો યહો ુઆ કદ મંડપમાંથી બહાર નીકળતો ન હ.

યહોવાહ પોતાના લોકોની સાથે રહેવા ું વચનઆપે છે.
12 ૂસાએ યહોવાહને ક ું, “તમે મને કહો છો, ‘આ લોકોને દોર

લઈ જાઓ,’ પણ માર સાથે તમે કોને મોકલશો તે તમે મને જણા ું
નથી. પણ તમે ક ું, ‘હુ તને નામથી ઓળ ું છુ અને માર દ્ર માં ું
કૃપા પામ્યો છે.’ 13 હવે જો તમાર દ્ર માં હુ કૃપા પામ્યો હોઉં, તો
કૃપા કર ને મને તમારા માગર્ જણાવજો કે, હુ તમને ઓળ ુ,ંએ માટે તે
તમારા લોકો છે એ તમે લક્ષમાં લો.”

14 યહોવાહે જવાબ આપ્યો, “માર સમક્ષતા તાર સાથે આવશે
અને હુ તને વસામો આપીશ.” 15 ૂસાએ તેને ક ું હ ુ,ં “જો તમાર
સમક્ષતા માર સાથે ન આવે તો અહ થી આમને લઈ ન જાઓ. 16 કેમ
કે હવે કેમ જણાય કે હુ તથા તમારા લોકો તમાર દ્ર માં કૃપા પામ્યા
છ એ? ું એથી ન હ કે તમે અમાર સાથે આવો છો, એથી હુ તથા
તમારા લોકો ૃથ્વી ઉપરના સવર્ લોકોથી જુદા છ એ?”

17યહોવાહે ૂસાને ક ું, “હા, તેં જે માંગ્ ું છે તે હુ ચો સઆપીશ,
કારણ કે ું માર દ્ર માં કૃપા પામ્યો છે અને હુ તને નામથીઓળ ું છુ.”
18 ૂસાએ ક ું, “કૃપા કર ને તમારુ ગૌરવ મને દેખાડો.”

19 યહોવાહે ક ું, “હુ માર સં ૂણર્ ભલાઈ‡ તારા ુખ આગળથી
પસાર કર શઅને તાર સમક્ષ મારુ નામ ‘યહોવાહ’ તર કેજાહેર કર શ.
હુ જનેા પર કૃપા કરવા ચાહુ તેના પર હુ કૃપા કર શ અને જનેા પર રહેમ
કરવા ચાહુ તેના પર રહેમ કર શ.” 20પણ યહોવાહે ક ું, “ ું મારુ ુખ
‡ 33:19 33:19 મ હમા
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જોઈ શક શ ન હ, કારણ કે, કોઈ પણ માણસ મને જોઈને જીવતો રહ
શકે ન હ.”

21 યહોવાહે ક ું, “જો માર પાસે એક જગ્યા છે અને ું ખડક પર
ઊભો રહે. 22 મારુ ગૌરવ તાર નજર આગળથી પસાર થાય ત્યારે હુ
તને આ ખડકની ફાટમાં રાખીશ અને હુ પોતે પસાર થઈજાઉં ત્યાં ુધી
મારા હાથ વડે તને હુ ઢાંક દઈશ. 23પછ હુ મારો હાથ લઈ લઈશઅને
ું માર પીઠ જોવા પામીશ, પણ મારુ ુખ તને દેખાશે ન હ.”

34
શલાપાટ ઓની બીજી જોડ
ુન. 10:1-5

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, “પ્રથમનાજવેી જ પથ્થરની બે શલાપાટ ઓ
બનાવ. અને તારાથી ભાંગી ગયેલી પાટ ઓ પર જે શ ો લખેલા હતા,
તે હુ આ પાટ ઓ પર લખીશ. 2સવારમાં સનાઈ પવર્ત ઉપર આવવા
માટે ું તૈયાર રહેજે અને સનાઈ પવર્તના શખર પર ચઢ શખર પર
માર રાહ જોતો ઊભો રહેજ.ે

3 તાર સાથે કોઈ ઉપર ના આવે. તેમ જ પવર્ત પર કોઈ માણસ
દેખાય ન હ. તેમ જ પવર્તની આસપાસ ઘેટાંબકરાં કે જાનવરો પણ
ચરતાં હોવા જોઈએ ન હ.” 4 ૂસાએ પ્રથમની પાટ ઓના જવેી જ
પથ્થરની બે શલાપાટ ઓ બનાવી અને સવારમાં તે વહેલો ઊઠ્યો અને
યહોવાહે તેને જમે ક ું હ ું તે પ્રમાણે તેના હાથમાં શલાપાટ ઓ લઈને
તે સનાઈ પવર્ત પર ચઢ ગયો.

5 યહોવાહ મેઘસ્તંભના રૂપમાં નીચે ઊતર આ ા અને તેની સાથે
ત્યાં ઊભા ર ા અને તેમણે પોતા ું નામ “યહોવાહ” જાહેર ક ુ.
6 યહોવાહ તેની આગળથી જાહેર કરતા પસાર થયા કે, “યહોવાહ,
યહોવાહ દયા ુ તથા કૃપા ુ ઈ ર, ક્રોધ કરવામાં ધીમા અને કરૂણાથી
ભર ૂર તથા વ ાસપાત્ર છુ. 7 હુ યહોવાહ હજારો પેઢ ુધી કરૂણા
રાખનાર, અન્યાય, ઉલ્લંઘન તથા પાપની ક્ષમા કરનાર અને દો ષતને
નદ ષ ન હ જ ઠરાવનાર; પતાના અધમર્ની સજા ત્રીજી અને ચોથી
પેઢ ુધી છોકરાંના છોકરાં પર બદલો વાળનાર છુ.”
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8 ૂસાએ એકદમ જમીન પર લાંબા થઈને સા ાંગ નમસ્કાર કયા.
9 પછ તેણે ક ું, “હે પ્ર ુ યહોવાહ, જો હુ તમાર દ્ર માં કૃપા પામ્યો
હોઉં તો કૃપા કર ને યહોવાહ અમાર મધ્યે ચાલે, કેમ કે આ લોકો તો
હઠ લા* છે. અમારો અધમર્ અને અમારાં પાપ માફ કરો અને અમોને
તમારો વારસો કર લો.”

કરાર તાજો કરવામાં આ ો
નગર્. 23:14-19; ુન. 7:1-5; 16:1-7

10યહોવાહે ક ું, “જો, હુ કરાર કરુ છુ. આખી ૃથ્વી પર તથા કોઈ
પણ પ્રજામાં કદ કરાયાં ન હોય એવાં આ યર્કૃત્યો તારા સવર્ લોકોની
આગળ હુ કર શ. જે લોકોમાં ું રહે છે તે બધા યહોવાહ ું કામ જોશે,
કેમ કે તારા સંબંધી જે કામ હુ કરવાનો છુ તે ભયંકર છે. 11 હુ આજે
તને જે આજ્ઞા આ ું છુ તે ું પાળ. જો હુ અમોર ઓન,ે કનાનીઓને,
હ ીઓન,ે પ રઝ ઓન,ે હવ્વીઓને તથા ય ૂસીઓને તાર આગળથી
કાઢ ૂકુ છુ.

12જો, જે દેશમાં ું જાય તેના રહેવાસીઓ સાથે ું કરાર ન કરતો,
રખેને તાર મધ્યે તે ફાંદારૂપ થઈ પડ.ે 13 તેના બદલ,ે તમારે તેઓની
વેદ ઓ તોડ પાડવી, તેના સ્તંભોને ભાંગી નાખવા અને તેમની અશેરા
ૂ તઓને કાપી નાખવી. 14 કેમ કે તારે કોઈ અન્ય દેવની ૂજા કરવી

ન હ, કેમ કે હુ યહોવાહ છુ, મારુ નામ ‘ઈષ્યાર્ ’ુ છે. હુ મારા માન કોઈ
બીજાને આપવા ન દઉં એવો ઈ ર છુ.

15 તારે દેશના રહેવાસીઓની સાથે કરાર કરવો ન હ. તેઓ
ભચાર કરે છે તથા તેમના દેવોની પાછળ ભટક જઈને તેમના દેવોને

યજ્ઞ ચઢાવે છે અને કોઈના આમંત્રણથી ું તેના અપર્ણમાંથી ખાય.
16 રખેને ું તેઓની દ કર ઓ સાથે તારા દ કરાઓના લ કરાવે અને
તેમની દ કર ઓ ભચાર કરશે અને તેઓના દેવોની પાછળ ભટક
જઈને તારા દ કરાઓને તેઓના દેવોની પાછળભટકાવી દે. 17 ું પોતાને
માટે કોઈ દેવની ઢાળેલી ૂ ત ન બનાવ.

* 34:9 34:9 કઠોર હૃદય
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18 ું બેખમીર રોટલી ું પવર્ પાળ. જમે મેં તને આજ્ઞા આપી છે
તે પ્રમાણે આબીબ માસમાં ન ુક્ત કરેલ સમયના સાત દવસો ુધી ું
બેખમીર રોટલી ખા, કેમ કે ુઆબીબમાસમાં મસર દેશમાંથી નીક ો
હતો.

19 સવર્ પ્રથમજ નત મારા છે, એટલે તારા સવર્ નર પ ુઓ, બળદો
તથા ઘેટાંબકરાંનાં પ્રથમજ નત. 20 ગધેડાના પહેલા વાછરડાને ું
હલવાન વડે ખંડ લે, પણ જો તેને ખંડ લેવો ન હોય તો ું તેની ગરદન
ભાંગી નાખ. તારા સવર્ પ્રથમજ નત દ કરાઓને ું ખંડ લે. અને માર
આગળ કોઈ ખાલી હાથે હાજર ન થાય.

21 છ દવસ તારે કામ કર ુ,ં પણ સાતમાં દવસે તારે આરામ
કરવો. ખેડવાના અને કાપણીના સમયે પણ તારે આરામ કરવો. 22 ું
અઠવા ડયા ું પવર્, એટલે ઘઉંની કાપણીના પ્રથમ ફળ ું તથા વષર્ના
છેલ્લાં સંગ્રહ ું પવર્ પાળ.

23 દર વષ તારા સઘળા ુરુષો ઇઝરાયલના ઈ ર યહોવાહની
આગળ ત્રણવાર હાજર થાય. 24 કેમ કે હુ તાર આગળથી દેશ
જા તઓને હાંક કાઢ શ અને તાર સીમાઓ વધાર શ. ારે ું
ત્રણવાર ઈ ર તારા યહોવાહનીઆગળહાજર થવાને જશે, ત્યારે કોઈ
પણ માણસ તાર જમીનનો લોભ કરશે ન હ.

25ખમીર સાથે ું મારા યજ્ઞ ું રક્ત ન ચઢાવીશ, તેમ જ પાસ્ખા પવર્નો
યજ્ઞસવાર ુધી પડ્યો ન રહે. 26તાર જમીન ું પ્રથમ ફળ ું ઈ ર તારા
યહોવાહના ઘરમાં લાવ. ું બકર ું બચ્ ું તેની માતાના દૂધમાં બાફ શ
ન હ.”

27 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ું આ વચનો લખ, કેમ કે આ વચનો
પ્રમાણે મેં તાર સાથે વાત કર છે અને તાર તથા ઇઝરાયલીઓની સાથે
કરાર કય છે.” 28 ૂસા ત્યાં યહોવાહ ની સાથે ચાળ સ દવસ તથા
ચાળ સ રાત હતો; તેણે રોટલી ખાધી ન હતી, તેમ જ પાણી પણ પી ું
ન હ ુ.ં તેણે શલાપાટ ઓ ઉપર કરારના શ ો, એટલે દશ આજ્ઞાઓ
લખી.

ૂસા સનાઈ પવર્ત પરથી નીચે ઊતરે છે
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29 જયારે ૂસા સનાઈ પવર્ત પરથી ઊતય , ત્યારે તેના હાથમાં
કરારના બે શલાપાટ ઓ હતી, ૂસા જાણતો ન હતો કે તેનો પોતાનો
ચહેરો ઈ ર સાથે વાત કયાર્ને લીધે પ્રકાશતો હતો. 30જયારે હારુન
તથા સવર્ ઇઝરાયલીઓએ ૂસાને જોયો, ત્યારે તેનો ચહેરો પ્રકાશતો
હતો અને તેઓ તેની પાસે આવતાં ગભરાતા હતા. 31 પણ ૂસાએ
તેઓને બોલા ાઅને હારુન તથા સભાના સવર્ અ ધકાર ઓતેની પાસે
આ ા. પછ ૂસાએ તેઓની સાથે વાત કર .

32તે પછ સવર્ ઇઝરાયલીઓ ૂસાની પાસેઆ ાઅને તેને સનાઈ
પવર્ત ઉપર યહોવાહે જે બધીઆજ્ઞાઓઆપી હતી, તે સવર્ તેણે તેઓને
ફરમાવી. 33જયારે ૂસાએ તેઓની સાથે બોલવા ું ૂરુ ક ,ુ ત્યારે તેણે
પોતાના ુખ ઉપર ુખપટ ના ો.

34 ારે ારે ૂસા યહોવાહ સમક્ષ વાત કરવા માટે તેમની સમક્ષ
જતો, ત્યારે ત્યારે તે ત્યાંથી બહાર આવે ત્યાં ુધી તે ુખપટને રાખતો
નહોતો. તે તં ુમાંથી બહારઆવીને પોતાને જે જેઆજ્ઞાઓ મળ હતી
તે તે ઇઝરાયલીઓને કહ સંભળાવતો. 35 ઇઝરાયલીઓએ ૂસાનો
ચહેરો જોયો, તો તેનો ચહેરો પ્રકાશતો હતો. પણ તે યહોવાહની સાથે
વાત કરવાને અંદર જતો ત્યાં ુધી તે પોતાના ુખ ઉપર ફર થી ુખપટ
રાખતો.

35
સાબ્બાથ દવસ સંબંધીના નયમો

1 ૂસાએ સવર્ ઇઝરાયલીઓની એક સભા ભેગી કર ને તેઓને ક ું,
“આ બાબતો એ છે કે યહોવાહે તમને પાળવા માટે આજ્ઞા આપી છે.
2છ દવસ કામ કર ું, પણ સાતમો દવસ તે તમારે માટે પ વત્ર દવસ
થાય, યહોવાહને માટે તે વશ્રામવાર થાય. તે દવસે જે કોઈ કામ કરે
તે માર નંખાય. 3 વશ્રામવારના દવસે તમે ાં પણ રહેતા હોય ત્યાં
આગ સળગાવવી ન હ.”

ુલાકાતમંડપના બાંધકામ
નગર્. 25:1-9



નગર્મન 35:4 xc નગર્મન 35:21

4 ૂસાએ ઇઝરાયલીઓનીઆખી સભાને ક ું, “જેઆજ્ઞા યહોવાહે
આપી છે તેઆપ્રમાણે છે. 5યહોવાહને માટે તમારામાંથીઅપર્ણલો,જે
કોઈના મનમાં આપવાની ઇચ્છા હોય તે યહોવાહને સારુ અપર્ણ લાવ:ે
એટલે સો ું, ચાંદ , પ ળ, 6 ૂરા, જાં ુ ડયા, કરમજી રગ ું ઊન,
શણ ું ઝ ણું કાપડ, બકરાંના વાળ; 7 ઘેટાં ું લાલ રગે ુ ચામડુ, સીલ
માછલાંના ચામડા,ં બાવળનાં લાકડાં; 8 દ વાને માટે તેલ, અ ભષેકના
તેલ માટે, ુંગધીદાર ૂપ માટે ુગંધી દ્ર ો, 9ગોમેદ પાષાણો,એફોદમાં
અને ઉરાવરણમાં જડવાના પાષાણો.

પ વત્રમંડપ માટેનો સાધનો
નગર્. 39:32-43

10 તમારામાંથી જઓે ખાસ કુશળ કાર ગરો છે તેઓ આવે અને
યહોવાહે જે બનાવવાનીઆજ્ઞા કર છે તે બનાવે; 11પ વત્રમંડપનો તં ુ,
તે ું આચ્છાદન, તેની કડ ઓ, તેનાં પા ટયા,ં તેની ૂંગળો, તેના સ્તંભો
તથા તેની કૂભીઓ; 12કરારકોશ તથા તેના દાંડા, દયાસન તથાઓથાનો
પડદો.

13મેજ તથા તેને ઊંચકવાની દાંડ ઓ, તેનાં બધાં પાત્રો તથા અપલી
રોટલી; 14 દ પ ૃક્ષ તથા તેનાં સાધનો, દ વાઓ તથા દ વાને માટે તેલ;
15 ૂપની વેદ અને તેની દાંડ ઓ,અ ભષેક માટે ું તેલ, ુગંધીદાર ૂપ
તથા ૂલાકાતમંડપનો પ્રવેશદ્વાર માટેનો પડદો; 16 દહનીયાપર્ણની વેદ
તથા તેની પ ળની જાળ , તેના દાંડા તથા તેના પાત્રો, કુડ તથા તે ું
ત ળ ુ.ં

17આંગણાની ભીંતો માટેના પડદાઓ, સ્તંભો તથા તેઓની કૂભીઓ
અને આંગણાનાં પ્રવેશદ્વાર માટેના પડદાઓ; 18 ુલાકાતમંડપના અને
તેના આંગણા માટેના સ્તંભો, આંગણાની દોર ઓ; 19 પ વત્ર ાનમાં
સેવા કરવાના માટે ઝ ણાં વણેલાં વ ો, એટલે યાજકપદ બજાવવાને
માટે હારુન યાજકનાં પ વત્ર વ ો અને તેના દ કરાઓના વ ો.”

ુલાકાતમંડપ માટેનો અપર્ણ
20 પછ ઇઝરાયલીઓની સમગ્ર સભા ૂસાની હજૂરમાંથી રવાના

થઈ. 21 જઓેને હોંશ હતી અને જઓેના હૃદયોમાં આપવાની ઇચ્છા
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હતી તે સવર્ આ ા અને ુલાકાતમંડપના કામને સારુ તથા તેની સવર્
સેવાને સારુ તથા પ વત્ર વ ોને સારુ યહોવાહને માટે અપર્ણ લા ા.
22 જટેલાં ુરુષો તથા ીઓ રાજી હતા,ં તેઓ આ ા. તેઓ
નથનીઓ, કડ ઓ, વીંટ ઓ, બંગડ ઓ તથા સોનાનાં ઘરેણાં લઈને
આ ાં. યહોવાહને સોના ું અપર્ણ ચઢાવનાર પ્રત્યેક માણસે એમ ક ુ.

23 પ્રત્યેક માણસ જનેી પાસે ૂરા, જાં ુડા, કરમજી રગનાં ઊન,
ઝ ણું શણ, બકરાંના વાળ, ઘેટાંના રાતા રગેલા ચામડાં તથા શીલ
માછલાંનાં ચામડાં મળ આ ાં તે પણ તે લઈ આ ો. 24જે કોઈએ
પણ યહોવાહને ચાંદ કે પ ળ ું અપર્ણ ચઢા ું તે સૌ તે લા ા અને
પ્રત્યેક માણસ જનેી પાસે સેવાના કોઈ પણ કામને માટે બાવળ ું લાકડુ
મળ આ ું તે તે લા ો.

25સવર્ ુ દ્ધમાન ીઓપોતે કાંતે ુ,ંએટલે ૂરા,જાં ુડા, કરમજી
રગ ું ઊન તથા ઝ ણું શણ લાવી. 26જે સવર્ ીઓના હૃદયમાં પ્રેરણા
થઈ, તેઓએ બકરાંના વાળ કાંત્યા.

27 અ ધકાર ઓ ગોમેદ પાષાણ, એફોદ તથા ઉરાવરણમાં જડવા
માટે પાષાણો લા ા. 28 તેમ જ દ વા, અ ભષેકના તેલ, ુગંધીદાર
ૂપને માટે ુગંધી દ્ર ો અને તેલ લઈ આ ા. 29 આ પ્રમાણે

ઇઝરાયલી લોકો પોતાની રાજી ુશીથી યહોવાહને માટે ઐ ચ્છકાપર્ણ
લા ા; એટલે જે સવર્ કામ ૂસાની હસ્તક કરવાની આજ્ઞા યહોવાહે
કર હતી તેને માટે લાવવાની ઇચ્છા જે પ્રત્યેક ુરુષ તથા ીના મનમાં
હતી તેણે એ પ્રમાણે ક .ુ

બસાલેલ અને આહોલીઆબ
નગર્. 31:1-11

30 ૂસાએ ઇઝરાયલી લોકોને ક ું, “જુઓ, યહોવાહે યહૂદાના
કુળના હૂરના દ કરા ઉર ના દ કરા, બસાલેલને નામ લઈને બોલા ો
છે. 31 ુ દ્ધ, સમજણ, ડહાપણ તથા સવર્ પ્રકારના કળાકૌશલ્યની
બાબતે યહોવાહે તેને ઈ રના આત્માથી ભર ૂર કય છે. 32એ માટે
કે તે હો શયાર થી ન ૂના તૈયાર કરે અને સોનામાં, ચાંદ મા,ં પ ળમાં,
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33જડવાને માટે પાષાણ કોતરવામા,ં લાકડામાં નકશી કોતરવામાં તથા
સવર્ પ્રકારની ઉ મ કાર ગર માં તે કામ કરે.

34 યહોવાહે તેને તથા દાનના કુળના અહ સામાખના દ કરા
આહોલીઆબને તેણે શીખવવા ું મન આપ્ ું છે. 35 તેણે તેઓને
સવર્ પ્રકાર ું કામ કરવા ું કૌશલ્ય આપ્ ું છે કે તેઓ કોતરણી ું,
સીવણ ુ,ં ભરતકામના કરમજી રગના વ ના પડદાઓના ભરતકામ
તૈયાર કરવા ું, ૂરા, જાં ુ ડયા તથા કરમજી ઊનના અને ઝ ણા
શણના ભરત ભરનારની અને વણકરની સવર્ પ્રકારની કાર ગર એટલે
હરકોઈ પ્રકારની કાર ગર કરનારની તથા ન ુણ કાય યોજનારાઓની
કાર ગર કરે.

36
1 બસાલેલ, આહોલીઆબ તથા જે ુ દ્ધમાન માણસોના હૃદયમાં

યહોવાહે પ વત્ર ાનની સેવા ું બ ું કામ કરવાની ુ દ્ધ,અ લ ૂકેલી
છે, તેઓ સવર્ યહોવાહે આપેલી સવર્ આજ્ઞા પ્રમાણે કામ કરે.”

પ વત્ર ાનની સેવા માટેનો મફત અપર્ણ
2 પછ ૂસાએ બસાલેલ, આહોલીઆબ તથા જે કાર ગરોને

યહોવાહે કૌશલ્ય આપ્ ું હ ું અને જઓે કામ કરવાને તૈયાર હતા તે
સવર્ને બોલા ા અને કામ શરૂ કરવા જણા ુ.ં 3 જે બ ું અપર્ણ
ઇઝરાયલી લોકો પ વત્ર ાનની સેવાના કામને માટે તેના સાધન તર કે
લા ા હતા તે ૂસાએ તેમને સ્વાધીન ક .ુ હજી પણ લોકો દર સવારે
રાજી ુશીથી ઐ ચ્છકાપર્ણ લાવતા હતા. 4 તેથી પ વત્ર ાન ું કામ
કરનારા બધા જ કાર ગરો પોતપોતા ું કામ છોડ ને આ ા.

5 તેઓએ ૂસાને ક ું, “યહોવાહે જે કામ કરવાની આજ્ઞા કર છે
તે ૂરુ કરવા માટે જરૂર હોય તેના કરતાં ઘણું વધારે લોકો લા ા
કરે છે.” 6 તેથી ૂસાએ આખી છાવણીમાં એવી ૂચનાઓ આપી કે
પ વત્ર ાનના અપર્ણને માટે કોઈએ હવે કઈ કાયર્ ન કર ુ.ં પછ લોકો
ભેટો લાવતા અટ ા. 7 અત્યાર ુધીમાં જે કાંઈ આ ું હ ું તે બ ું
કામ ૂરુ કરવા માટે જોઈએ તેના કરતાં વધારે હ ુ.ં
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ુલાકાતમંડપનો નમાર્ણ
નગર્. 26:1-37

8 તેઓમાંના પ્રત્યેક ુ દ્ધમાન માણસ જે તે કામ કરતો હતો તેણે
કરુબના આકૃ ત સાથે ૂરા, જાં ુડા, કરમજી રગના, ઝ ણા કાંતેલા
શણના તથા લાલ ઊનના દશ પડદાઓનો મંડપ બના ો. આ કામ
બસાલેલ ું હ ુ,ં જે હો શયાર કાર ગર હતો. 9 પ્રત્યેક પડદાની લંબાઈ
અઠ્ઠાવીસ હાથ તથા પ્રત્યેક પડદાની પહોળાઈ ચાર હાથ હતી. સવર્
પડદા એક જ માપના હતા. 10બસાલેલે પાંચ પડદા એકબીજાની સાથે
જોડ્યા અને બીજા પાંચ પડદા એકબીજાની સાથે જોડ્યા.

11 તેણે દરેક મોટા પડદાની બહારની બાજુએ ૂરા વ ની પટ્ટ થી
પચાસ નાકાં બના ાં અને બીજા સ ૂહના છેલ્લાં પડદાની કનારે પણ
તેણે એ જ પ્રમાણે ક ુ. 12 એક પડદામાં તેણે પચાસ નાકાં બના ાં
અને બીજા પડદામાં કનારે તેણે પચાસ નાકાં બના ા.ં આમ નાકાં
એકબીજાની સામસામે હતા. 13 આ નાકાંઓને જોડવા માટે તેણે
પચાસ સોનાની કડ ઓ બનાવી અને તેના વડે આ બે પડદાઓને જોડ
દ ઘા એટલે પ વત્રમંડપનો એક સળંગ મંડપ બન્યો.

14એપ વત્રમંડપ ઉપર તં ુ બનાવવા માટે બસાલેલે બકરાંના વાળના
વ ના અ ગયાર પડદાઓ બના ા.ં 15 પ્રત્યેક પડદાની લંબાઈ ત્રીસ
હાથ અને પહોળાઈ ચાર હાથ હતી. તે અ ગયાર પડદા એક જ માપના
હતા. 16તેણે પાંચ પડદાએકબીજાસાથે જોડ્યાઅને બીજાછપડદાને
એકબીજા સાથે જોડ્યા. 17 તેણે પહેલા મોટા પડદાના છેલ્લાં પડદાની
કનારે પચાસ નાકાં બના ાં અને બીજા મોટા પડદાની બાજુએ બીજા
પચાસ નાકાં બના ા.ં

18 તેમને જોડ ને આખો તં ુ બનાવવા માટે બસાલેલે પ ળની
પચાસ કડ ઓબનાવી. 19તેણે તં ુને માટે ઘેટાંના લાલ રગેલાં ચામડાં ું
આચ્છાદન બના ું અને તે પર ચામડાં ું આચ્છાદન બના ું.

20 બસાલેલે પ વત્રમંડપને માટે બાવળના લાકડાંનાં ઊભાં પા ટયાં
બના ા.ં 21 પ્રત્યેક પા ટયાની લંબાઈ દશ હાથ અને દરેક પા ટયાની
પહોળાઈ દોઢ હાથ હતી. 22 પ્રત્યેક પા ટયાને એકબીજા સાથે જોડવા
માટે દરેકને બે સાલ હતા.ં મંડપના સવર્ પા ટયાને તેણે એજ પ્રમાણે ક ુ.
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23 તેણે મંડપને માટે પા ટયાં બના ા.ં તેણે દ ક્ષણ બાજુને માટે વીસ
પા ટયાં બના ા.ં

24 બસાલેલે તે વીસ પા ટયાંની નીચે ચાંદ ની ચાળ સ કૂભીઓ
બનાવી. એક પા ટયાં નીચે તેનાં બે સાલને માટે બે કૂભીઓઅને બીજા
પાટ યા નીચે તેનાં બે સાલને માટે બે કૂભીઓ પણ બનાવી. 25 ઉ ર
તરફ મંડપની બીજી બાજુને માટે વીસ પા ટયાં બના ા.ં 26 અને તે
વીસ પા ટયાંની ચાંદ ની ચાળ સ કૂભીઓ બનાવી. એક પાટ યા નીચે
બે કૂભીઓ અને બીજા પાટ યા નીચે બે કૂભીઓ બનાવી.

27 ુલાકાતમંડપનો પાછળનો ભાગ પ મ દશામાં હતો અને તેની
પછ તેને માટે તેણે છે પા ટયાં બના ાં હતા.ં 28તેની પછ ના છેડાઓને
માટે તેણે બે પા ટયાં બના ા.ં

29 તેઓ નીચેથી જોડલેાં હતાં અને એ જ પ્રમાણે સળંગ ટોચ ુધી
જઈને તેઓ એક કડામાં જોડાયેલાં હતા.ં તેણે બે ૂણામાં બ ેને તે
જ પ્રમાણે ક ુ. 30 આમ આઠ પા ટયાં હતા,ં તેઓની ચાંદ ની સોળ
કૂભીઓ હતી. એટલે દરેક પાટ યા નીચે બબ્બે કૂભીઓ બનાવી.

31 તેણે બાવળના લાકડાની ૂંગળો બનાવી. મંડપની એક બાજુનાં
પા ટયાને સારુ પાંચ, 32 મંડપની બીજી બાજુનાં પા ટયાને સારુ પાંચ
ૂંગળો અને પ મ તરફ મંડપની પછ ના પા ટયાંને માટે પાંચ ૂંગળો.

33 તેણે વચલી ૂંગળને પા ટયાંને મધ્ય ભાગે એક છેડાથી તે બીજા
છેડા ુધીની અડધી ઊંચાઈને એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી ખોસી.
34 તેણે આ પા ટયાઓ સોનાથી મઢ્યાં. તેણે ૂંગળોને રાખવાની
જગ્યાને માટે સોનાનાં કડાં બના ાં અને ૂંગળોને સોનાથી મઢ .

35 તેણે ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી ઊનનો તથા ઝ ણા કાંતેલા
શણનો પડદો બના ો. ન ુણ કાર ગરે કરુબોવાળો તે બના ો.
36 તેણે તેને સારુ બાવળના લાકડાના ચાર સ્તંભ બના ાં અને તેઓને
સોનાથી મઢ્યા. તેઓના આંકડા સોનાના હતા અને તેણે તેઓને સારુ
ચાંદ ની ચાર કૂભીઓ બનાવી.

37 તેણે મંડપના પ્રવેશદ્વાર માટે ૂરા, જાં ુડા તથા કરમજી રગનો
ભરત ભરનારના હાથે બનેલા ઝ ણા કાંતેલા શણનો પડદો બના ો.
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38 તેના પાંચ સ્તંભ તેઓના આંકડા ુદ્ધાં અને તેણે તેઓના મથાળાં
તથા ચીપો સોનાથી મઢ્યા અને તેઓની પાંચ કૂભીઓ પ ળની હતી.

37
પ વત્રકોશ ું નમાર્ણ
નગર્. 25:10-22

1બસાલેલે બાવળના લાકડામાંથી કરારકોશ બના ો. જનેી લંબાઈ
અઢ હાથ, પહોળાઈ દોઢ હાથ તથા ઊંચાઈ દોઢ હાથ હતી. 2 તેણે
તેને અંદર તથા બહારથી ુદ્ધ સોનાથી મઢ ને તેની આસપાસ સોનાની
કનાર બનાવી. 3 તેણે તેના ચાર પાયામાં સોનાનાં ચાર કડાં જોડ્યાં,
એટલે તેની એક બાજુએ બે કડાં અને તેની બીજી બાજુએ બે કડાં.

4 તેણે બાવળના લાકડાના દાંડા બના ાં અને તેને સોનાથી મઢ
લીધાં. 5 તેણે કરારકોશને ઊંચકવા માટે તેની બાજુ પરનાં કડાંમાં તે
દાંડા પરોવી દ ઘા. 6 તેણે ુદ્ધ સોનામાંથી અઢ હાથ લાં ુ અને દોઢ
હાથ પહો ું દયાસન* બના ુ.ં

7 તેણે સોનાના બે કરુબો બના ાં. તેણે તેમને દયાસનને બ ે
છેડે ઘડતર કામના બના ા.ં 8 એક છેડે એક કરુબ અને બીજે છેડે
એક કરુબ. તેના બે છેડા પરના કરુબો તેણે દયાસનની સાથે સળંગ
બના ા.ં 9 કરુબોની પાંખો ઊંચે ફેલાવીને પોતાની પાંખો વડે દયાસન
પરઆચ્છાદન ક ુ. તેઓના ુખ સામસામાં હતા અને દયાસનની તરફ
કરુબોનાં ુખ હતા.ં

પ વત્ર રોટલી ું મેજ
નગર્. 25:23-30

10બસાલેલે બાવળના લાકડામાંથી બે હાથલાંબી,એકહાથ પહોળ
અને દોઢ હાથ ઊંચી મેજ બનાવી. 11આખી મેજને ુદ્ધ સોનાથી મઢ
લઈને મેજની ચારે તરફની ધાર પર સોનાની કનાર બનાવી. 12 તેણે
તેની ફરતે ચાર ઈંચની કનાર બનાવી અને તેની ફરતે સોનાની કોર ૂક .
13 તેણે તેને ઊંચકવા માટે સોનાનાં ચાર કડાં બના ાં અને ચાર ૂણે
ચાર પાયામાં જડ દ ધા.ં
* 37:6 37:6 દયાસન ઢાંકણ
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14મેજઊંચકવાની દાંડ નીજગ્યાઓએટલે કડાં એ કનાર ની નજીક
હતા. 15 તેણે મેજ ઊંચકવા માટે બાવળના લાકડાની દાંડ ઓ બનાવી
અને તેને સોનાથી મઢ લીધી. 16 તેણે મેજ માટેનાં વાસણો, એટલે
થાળ ઓ, ચમચીઓ, વાટકા, બરણીઓ અને પેયાપર્ણ માટેના પ્યાલા
ુદ્ધ સોનાનાં બના ા.ં
દ પ ૃક્ષ બના ું
નગર્. 25:31-40

17 તેણે ુદ્ધ સોના ું દ પ ૃક્ષ બના ુ.ં ઘડતર કામ ું દ પ ૃક્ષ તેણે
બના ુ.ં એટલે તેની બેઠક તથા તેનો દાંડો, તેનાં ચાડા,ં તેની કળ ઓ
તથા તેનાં લ તે તેની સાથે સળંગ જોડલેાં હતા.ં 18 દ પ ૃક્ષની બ ે
બાજુએ ત્રણ ત્રણ એમ કુલ છ શાખાઓ હતી. 19 એક શાખામાં
બદામ લના આકારનાં બનાવેલાં ત્રણ ચાડા,ં એક કળ તથા એક લ
અને બીજી શાખામાં બદામ લના આકારનાં બનાવેલાં ત્રણ ચાડા,ંએક
કળ તથાએક લ,આમદ પ ૃક્ષમાંથી નીકળતી કુલછશાખાઓહતી.

20 દ પ ૃક્ષમાં બદામ લના આકારના બનાવેલા ચાર ચાડા,ં તેઓની
કળ ઓ તથા તેઓના લ હતા.ં 21 દ પ ૃક્ષનાં સ્તંભ ઉપર બબ્બે
શાખાઓની દરેક જોડ નીચે એક એક લ હ ું. વળ ટોચની શાખાની
જોડ ના ઉપરના ભાગમાં પણ એક લ હ ું અને નીચેની શાખાઓની
જોડ ના નીચેના ભાગમાં એક લ હ ુ,ંઆમચાર લ હતા.ં 22 દ વીની
થાંભલી સાથે શાખાઓ અને કળ ઓ જોડ દેવામાં આ ા હતાં અને
એ બ ું ુદ્ધ સોનાનાં ઘડતર કામ ું હ ુ.ં

23 બસાલેલે તેના સાત દ વા, દ વી માટે સાત કો ડયાં બના ા.ં
દવેટની વાટ સમારવાની કાતર અને રાખદાનીઓ ુદ્ધ સોનામાંથી
બના ા.ં 24 તેણે દ પ ૃક્ષ અને તેનો સાજ બનાવવામાં એક તાલંત†
ુદ્ધ સો ું વાપ ુ હ ુ.ં

ૂપવેદ ું નમાર્ણ
નગર્. 30:1-5

† 37:24 37:24 35 કલોગ્રામ
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25 બસાલેલે ૂપ માટેની વેદ બાવળના લાકડામાંથી બનાવી. તેની
લંબાઈ એક હાથ, પહોળાઈ એક હાથ તથા ઊંચાઈ બે હાથ અને
સમચોરસ હતી. તેના શગ તેની સાથે સળંગ જોડલેાં હતા.ં 26આખી
વેદ ને તેણે ુદ્ધ સોનાથી મઢ હતી, એટલે તેની ચારે તરફની બાજુઓ
તથા તેના શગ અને તેની આસપાસ તેણે સોનાની કનાર બનાવી.

27 તેણે તેને માટે બે સોનાનાં કડાં બનાવીને બ ે બાજુએ કનાર ની
નીચે જડ દ ધા.ં જથેી તેને ઊંચકતી વખતે દાંડા પરોવી શકાય. 28તેણે
બાવળનાં લાકડાના દાંડા બનાવીને સોનાથી મઢ્યા.

અ ભષેક માટે ું પ વત્ર તેલ અને ુગંધીઓ
નગર્. 30:22-28

29તેણેઅ ભષેક માટે ું પ વત્ર તેલ તથા ુદ્ધ ુશ ુદાર ુગંધીઓનો
ૂપ બના ા.ં

38
અપર્ણો બાળવા માટેની યજ્ઞવેદ બનાવી
નગર્. 27:1-8

1 તેણે બાવળના લાકડામાંથી દહનીયાપર્ણની વેદ બનાવી. તેની
લંબાઈ પાંચ હાથ, તેની પહોળાઈ પાંચ હાથ તથા તેની ઊંચાઈ ત્રણ
હાથ હતી અને તે ચોરસ હતી. 2તેના ચાર ૂણા પર ચાર શગ હતા,ં તે
વેદ ના લાકડામાંથી જબનાવેલાં હતા.ં આવેદ ઉપર પ ળ ુંઆવરણ
ચઢાવવામાં આ ું હ ુ.ં 3તેણે વેદ નાં બધાં જ પાત્રો એટલે ભસ્મપાત્રો,
તાવડ ઓ, તપેલાં, ત્રપાં ખયાં અને સગડ ઓને પ ળનાં બના ા.ં

4 તેણે વેદ ની માટે તેની ધારની નીચે આસપાસ પ ળની ૂંથેલી
જાળ તેની અડધી ઊંચાઈએ પહોંચે તેવી બનાવી. 5 તેણે પ ળની
જાળ ના ચાર છેડાને સારુ દાંડા રાખવાને માટે ચાર કડાં બના ા.ં

6 બસાલેલે બાવળના લાકડાના દાંડા બનાવીને તેને પ ળથી મઢ
લીધા. 7 વેદ ઊંચકવા માટે તેણે તેની બાજુ પરનાં કડાંઓમાં પરોવી
દ ધા. તેણે તે વેદ ખોખા જવેી પોલી રાખી હતી.

પ ળનો હોજ બના ો
નગર્. 30:18
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8 તેણે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે સેવા કરનાર ીઓની
આરસીઓનો પ ળનો હોજ તથા તે ું પ ળ ું ત ળ ું બના ા.ં

આંગણ ું નમાર્ણ
નગર્. 27:9-19

9 તેણે આંગણું બના ુ.ં તેની દ ક્ષણ બાજુના પડદાની ભીંત સો
હાથ લાંબી હતી અને તે ઝ ણા કાંતેલા શણના પડદાઓની બનાવેલી
હતી. 10આપડદાને પકડ રાખવા માટે વીસ સ્તંભો અને વીસ કૂભીઓ
પ ળની હતી. સ્તંભોનાઆંકડા તથા તેમના સ ળયા ચાંદ ના બનાવેલા
હતા.

11 ઉ રની બાજુએ સો હાથ લાંબા પડદા હતા અને તેને માટે
પ ળના વીસ સ્તંભો અને વીસ કૂભીઓ હતી તથા આંકડા અને
સ ળયા ચાંદ ના હતા. 12 આંગણાની પ મ બાજુએ પચાસ હાથ
લાંબા પડદા, દસ સ્તંભો તથા દસ કૂભીઓ હતી અને આંકડા અને
સ ળયા ચાંદ ના હતા.

13 આંગણાની ૂવર્ તરફ પચાસ હાથ લાંબા પડદા હતા.
14પ્રવેશદ્વારની એકબાજુને માટે પડદા પંદર હાથનાં હતા. તેમના સ્તંભો
ત્રણ તથા તેઓની કૂભીઓ ત્રણ હતી. 15બીજી બાજુને માટે પણ તેમ
જ હ ુ.ં આંગણાના પ્રવેશદ્વારની બીજી બાજુએ તથા પેલી બાજુએ
પંદર હાથનાં પડદા હતા. તેમના સ્તંભો ત્રણ તથા તેમની કૂભીઓ ત્રણ
હતી. 16 આગણાંની આસપાસના સવર્ પડદા ઝ ણા કાંતેલા શણના
હતા.

17 સ્તંભોને માટે કૂભીઓ પ ળની હતી. સ્તંભના આંકડા તથા
દાંડ ઓ ચાંદ ના હતાં અને તેઓના મથાળાં ચાંદ થી મઢેલાં હતા.
આંગણાના સવર્ સ્તંભ ચાંદ થી મઢેલા હતા. 18આંગણાના પ્રવેશદ્વારનો
પડદો ભરત ભરનારે બનાવેલો, ૂરા, જાં ુડા, કરમજી રગનો તથા
ઝ ણા કાંતેલા શણનો હતો. તેની લંબાઈ વીસ હાથ, પહોળાઈ પાંચ
હાથ, એટલે આંગણાના પડદાઓના માપનો હતો. 19 તેઓના ચાર
સ્તંભ તથા તેઓની પ ળની ચાર કૂભીઓ હતા.ં તેઓના આંકડા
ચાંદ ના તથા તેઓના મથાળાં તથા સ ળયા ચાંદ થી મઢેલાં હતા.ં
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20 પ વત્રમંડપ તથા આંગણાના બાંધકામમાં વપરાયેલી બધી ખીલીઓ
પ ળની બનાવેલી હતી.

ુલાકાતમંડપના સાધનો
21 મંડપનો એટલે કે સા યમંડપનો સામાન કે જે સવર્ની ગણતર

લેવીઓની સેવાને માટે ૂસાના હુકમ પ્રમાણે હારુન યાજકના દ કરા
ઈથામારની હસ્તક કરવામાંઆવી, તેની કુલ સં ા એ પ્રમાણે છે. 22જે
વષે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે સવર્ યહૂદાના કુળના હૂરના
દ કરા ઉર ના દ કરા બસાલેલે બના ુ.ં 23 તેને મદદ કરનાર દાનના
કુળના અહ સામાખનો દ કરો આહોલીઆબ કોતરકામ કરનાર, નકશી
કોતરનાર તથા બાહોશ કાર ગર અને ૂરા,જાં ુડા, કરમજીઊન તેમ
જ ઝ ણા કાંતેલા શણ ું ભરત ભરનાર હતો.

24 જે સો ું પ વત્ર ાનના સવર્ કામને માટે વાપરવામાં આ ું,
એટલે અપર્ણ ું સો ું, તે સઘ ું ઓગણત્રીસ તાલંત સાતસો ત્રીસ
શેકેલ* પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે હ ુ.ં 25 વસ્તીગણતર ની નોંધણી
વખતે સ ુદાય પાસેથી મળેલ ચાંદ ું વજન એકસો તાલંત અને
એક હજાર સાતસો પંચોતેર તથા પ વત્ર ાનના શેકેલ પ્રમાણે હ ું.
26 વસ્તીગણતર માં વીસ વષર્ની અને તેની ઉપરની ઉંમરના જટેલા
ુરુષો હતા તેઓની સં ા છે લાખ ત્રણ હજાર પાંચસો પચાસ હતી,

તેઓમાંથી પ્રત્યેક ુરુષ એક બેકા ચાંદ એટલે પ વત્ર ાનના શેકેલ
પ્રમાણે અધ શેકેલ ચાંદ આપી.

27 પ વત્ર ાન માટેની અને પડદા માટેની કૂભીઓ બનાવવામાં સો
તાલંત ચાંદ વપરાઈ હતી: તેમાંથી સો કૂભીઓ સો તાલંતની, એટલે
દરેક કૂભી એક તાલંતની હતી. 28બાક ની એક હજાર સાતસો પંચોતેર
શેકેલ ચાંદ માંથી તેણે સ્તંભોના આંકડા બના ાં તથા તેમનાં મથાળાં
મઢ્યાં તથા તેઓને સારુ સ ળયા બના ા.ં 29 અપ ું પ ળ સ ેર
તાલંત તથા બે હજાર ચારસો શેકેલ હ ુ.ં

* 38:24 38:24 1 શેકેલ 19.5 ગ્રામ, 1 તાલંત 35 કલોગ્રામ
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30 આ પ ળનો ઉપયોગ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારની કૂભીઓ,
પ ળની વેદ , તેની પ ળની જાળ , વેદ ના સવર્ સાધનો,
31 આસપાસના આંગણાની કૂભીઓ, મંડપની સવર્ મેખો તથા
આસપાસના આંગણાની સવર્ મેખો બના ા.ં

39
યાજકોના પોશાક બના ા
નગર્. 28:1-14

1 પ વત્ર ાનમાં સેવા કરતી વખતે લોકોએ ૂરા, જાં ુડા અને
કરમજી રગના ઝ ણાં વ ો બના ા.ં યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર
હતી તે ુજબ તેમણે હારુનને માટે પ વત્ર વ ો બના ા.ં

2 તેણે સોનાનો, ૂરા,જાં ુડા, કરમજીઅને લાલ ઊન તથા ઝ ણા
કાંતેલા શણનો એફોદ બના ો. 3 સોનાને ટ પીને બસાલેલે સોનાના
પાતળાં પટ્ટ ઓ બના ાં અને તેને કાપીને તેના તાર બના ા.ં આ તાર
ૂરા, જાં ુડા, કરમજી રગના ઊન, અને બાર ક શણથી બનાવવામાં

આ ા. આ કાયર્ એક બહુ જ કુશળ કાર ગર ું હ ુ.ં
4 તેઓએ એફોદને ખભે બાંધવાના પટા બનાવીને તેની બે બાજુએ

જોડ દ ધા, જથેી તે બાંધી શકાય. 5એફોદનો ચ ુરાઈથી વણેલો જે
પટકો તેને બાંધવા સારુ તેના પર હતો, તે તેની સાથે સળંગ હતો તથા
તેવી જ બનાવટનો હતો;એટલે સોનાનો ૂરા,જાં ુડા, કરમજી રગ ું
ઊન તથા ઝ ણા કાંતેલા શણ સાથે ૂંથીને બનાવેલો હતો અને તેની
સાથે જોડ દ ધેલો હતો;જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞાઆપી હતી તેમ.

6 તેઓએ ગોમેદ પાષાણો તૈયાર કર ને તેમના પર ઇઝરાયલના
બાર ુત્રોનાં નામ ુદ્રાની કોતરણીથી કોતર ન,ે તેમને સોનાના ચોકઠામાં
બેસાડ્યા. 7 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞાઆપી હતી તે પ્રમાણે તેણે તેઓને
ઇઝરાયલના બાર ુત્રોને સારુ સ્મરણ પાષાણો થવા માટે એફોદના
ખભાના પટ્ટા પર લગાડ્યા.

ઉરપત્રક બના ું
નગર્. 28:15-30
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8 તેણે ન્યાયકરણ ઉરપત્રક એફોદની જમે ુંદર કાર ગર થી બના ું
હ ુ.ં તેને બનાવવા માટે તેણે સોના ુ,ં ૂરા, જાં ુડા, કરમજી ું ઉન
તથા ઝ ણા કાંતેલા શણ ું બના ુ.ં 9 તે ચોરસ હ ું. તેણે ઉરપત્રને
બેવડુ બના ુ.ં બેવડાની લંબાઈએક વેંત અને પહોળાઈએક વેંત હતી.

10 તેઓએ તેમાં પાષાણની ચાર હારો બેસાડલેી હતી. પ્રથમ હારમાં
માણેક, પોખરાજ તથા લાલ રત્ન હતા. 11બીજી હાર લીલમ, નીલમ
અને હ રાની હતી. 12 ત્રીજી હાર શ ન, અક ક તથા યાકૂતની હતી.
13ચોથી હાર ગોમેદ, પીરોજ તથા યાસ પસની હતી. એબધાં સોનાનાં
નકશીકામવાળા ચોકઠામાં જડલેા હતા.

14આર તે પાષાણો તેઓના નામ પ્રમાણે એટલે ઇઝરાયલના ુત્રોના
નામ પ્રમાણે બાર નંગો હતા. તેના પર ઇઝરાયલના ુત્રોનાં નામ
કોતરેલાં હતા.ં બારે કુળોમાંના દરેક ું નામ એકેક પાષાણ પર ુદ્રાના
જવેી કોતરણીથી કોતરે ું હ ુ.ં 15 તેણે ન્યાયકરણ ઉરપત્રક માટે ુદ્ધ
સોનાની ૂંથેલી દોર જવેી સાંકળ ઓ બનાવી. 16 તેણે સોનાની બે
કળ ઓ બનાવી અને ન્યાયકરણ ઉરપત્રના બે ૂણાઓમાં બેસાડ
દ ધી. તેઓએ ખભાના ટુકડાઓ માટે બે સોનાની નકશી બનાવી.

17તેઓએ ઉરપત્રના છેડા પર ૂકેલી કડ ઓમાં સોનાની સાંકળ ઓ
જોડ દ ધી. 18 એ સાંકળ ના બીજા બે છેડા બે ચોકઠાં સાથે જોડ
દ ધાં અને તેઓએ તેમને એફોદના આગલા ભાગમાં તેની સ્કધપટ ઓ
પર લગાડ્યા.

19 તેઓએ સોનાની બીજી બે કડ ઓ બનાવી અને તેઓને એફોદની
નજીકના ઉરપત્રની અંદરની બાજુના નીચલા ૂણાએ ૂક . 20 તેઓએ
બીજીબે સોનાની કડ ઓબનાવીને એફોદના ખભાના બે પટાના સામેના
નીચેના છેડે સાંધા નજીકઅને ુંદર ૂંથેલા કમરપટાની ઉપરના ભાગમાં
લગાવી દ ધી.

21 ઉરપત્રના નીચલા છેડાને ૂર દોર વડે એફોદની કડ ઓ સાથે
બાંધી દ ધો, જથેી યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ
ન્યાયકરણ ઉરપત્રક કરમપટા ઉપર રહે અને છુ ન પડ જાય.

યાજકોનાં અન્ય વસ ્ત્ર બના ાં
નગર્. 28:31-43
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22બસાલેલે એફોદ પરનોજામોઆખો ૂરા રગના કાપડનો બના ો
હતો. 23 તેણે જામાની વચ્ચે એક કાણું પા ું અને તેની કનાર સીવી
લીધી. કનાર ફાટ ન જાય તે માટે સીવવામાં આવી હતી. 24જામાની
નીચેની બાજુએ દાડમ ભરેલાં હતા.ં તે કાંતેલા શણના, ૂરા, જાં ુડા
તથા કરમજી રગના ભરતકામથી બનાવેલાં હતા.ં

25તેમ જ તેઓએ ુદ્ધ સોનાની ૂઘર ઓબનાવીને તેને દાડમો વચ્ચે
નીચલી બાજુએ ૂક હતી. 26એ જ ર તે ઝભ્ભાની નીચેની બાજુએ
વારાફરતી દાડમ અને ૂઘર આવતાં હતા.ં યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર
હતી તે પ્રમાણે હારુન યહોવાહની સેવા કરતી વખતેઆઝભ્ભો પહેરતો
હતો.

27 તેઓએ હારુન અને તેના ુત્રો માટે ઝ ણા કાંતેલા શણના
અંગરખાં બના ા.ં 28 વળ તેઓએ ઝ ણા કાંતેલા શણમાંથી
પાઘડ ઓ, ફા ળયાં તથા ઝ ણા કાંતેલા શણની ઈજારો બના ા.ં
29 યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ ૂસાએ ૂરા, કરમજી, લાલ ઊનનો
ભરત ભરેલો તથા ઝ ણા કાંતેલા શણનો કમરપટો બના ો.

30 તેઓએ ુદ્ધ સોના ું પ વત્ર ુગટ ું પતરુ બના ુ;ં તેઓએ
તેના પર પ વત્ર શ ો કોતરેલા હતા, યહોવાહને સારુ પ વત્ર. 31 તેને
પાઘડ ની ટોચે બાંધવા સારુ તેઓએ તેને ૂરા રગની પટ્ટ સાથે બાંધેલી
હતી. જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ.

બધાં કામ ૂણર્ થયાં
નગર્. 35:10-19

32 આ ર તે યહોવાહે ૂસાને આપેલી આજ્ઞા અ ુસાર
ુલાકાતમંડપ ું કામ ૂણર્ થ ું. આ બ ું જ ઇઝરાયલીઓએ આજ્ઞા
ુજબ ક .ુ 33તેઓએ પ વત્રમંડપ, તેનો તં ુ અને તે ું બ ું રાચરચી ુ,ં

તેની કડ ઓ, પા ટયા,ં વળ ઓ, સ્તંભો અને કૂભીઓ ૂસા પાસે લા ા;
34 તેઓએ તેને ઘેટાંના ૂકવેલા રાતા રગેલા ચામડાંમાંથી બનાવેલા
મંડપના આચ્છાદન અને ઝ ણા ચામડામાંથી બનાવેલા આચ્છાદન તથા
અંતરપટ, 35 કરારકોશ, તેના દાંડા તથા તે ું આચ્છાદન બના ા.ં
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36 તેઓ મેજ અને તેનાં બધાં સાધનો તથા સમક્ષતાની રોટલી;
37 ુદ્ધ સોના ું દ પ ૃક્ષ તથા તેનાં કો ડયા,જેહારબંધ ગોઠવવાનાં હતા,ં
તેનાં બધાં સાધનો અને ૂરવા ું તેલ; 38સોનાની વેદ , અ ભષેક માટે ું
તેલ, ુગંધીદાર ૂપ, ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારનો પડદો; 39 પ ળની
વેદ , તેની પ ળની બનાવેલીજાળ , તેના દાંડા અને તેનાં બધાં સાધનો,
હોજ તથા તે ું ત ળ ું બના ા.ં

40 આંગણાની ભીંતો માટેના પડદાઓ અને તેને લટકાવવા માટેનાં
સ્તંભો તથા કૂભીઓ, તેમ જ આંગણાના પ્રવેશદ્વાર માટેના પડદાઓ
અને તેના સ્તંભો, દોર અને ખીલાઓ, ુલાકાતમંડપમાં સેવા માટે
વાપરવાનાં બધાં સાધનો લા ા.ં 41પ વત્ર ાનમાં સેવા કરવાના સમયે
પહેરવાનાં ુંદર વ ો તથા યાજક તર કે ફરજ બજાવતી વખતે હારુન
અને તેના ુત્રોએ પહેરવાનાં પ વત્ર વ ો ૂસાને બતા ાં.

42 યહોવાહે ૂસાને જણા ા ુજબ બ ું જ કામ ઇઝરાયલીઓએ
ૂણર્ ક ુ હ ુ.ં 43 ૂસાએ બ ું જ તપાસી લી ું અને યહોવાહના

જણા ા ુજબ બના ું છે એની ખાતર કર લીધી અને પછ ૂસાએ
તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો.

40
ુલાકાતમંડપની પ્ર ત ા વ ધ

1 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “પ્રથમ માસના પ્રથમ દવસે ું
ુલાકાતમંડપ ઊભો કરજ.ે
3 તેની અંદર દશ આજ્ઞાઓ ૂકેલી છે, તે કરારકોશ મંડપમાં ૂકજ;ે

અને કરારકોશને પડદાથી ઢાંક દેજ.ે 4 મેજને અંદર લાવીને તેના પર
પાત્રો ગોઠવજે અને દ વી લાવીને તેના પર દ વાઓ સળગાવજ.ે

5 ું સોનાની ૂપવેદ કરારકોશની સામે ૂકજે અને મંડપના દ્વારને
પડદો લગાડજ.ે 6 ું દહનીયાપર્ણની વેદ ને ુલાકાતમંડપના માંડવાના
દરવાજાની સામે ૂક. 7 ું હોજને ુલાકાતમંડપની તથા વેદ ની વચ્ચે
ૂકજે અને તેમાં પાણી ભરજ.ે
8 ું ુલાકાતમંડપના બહારના ભાગમાં ચારે બાજુ આંગણું તૈયાર

કર ને આંગણાના પ્રવેશદ્વારે પડદો લટકાવજ.ે 9 ું અ ભષેક ું તેલ લઈ
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પ વત્રમંડપનો તથા તેમાંની સવર્ વસ્ ુઓનો અ ભષેક કર ને તેની તથા
તેમાંના બધાં સાધનોની ુ દ્ધ કરજે તેથી એ પ વત્ર થઈ જશે. 10 ું
દહનીયાપર્ણની વેદ નો અને તેનાં સવર્ સાધનોનો પણ અ ભષેક કર ને
તેમને ુદ્ધ કરજે તેથી તે પણ અત્યંત પ વત્ર થઈ જશે. 11 ું હોજનો
અને તેના ત ળયાંનો અ ભષેક કર ને તેને પ વત્ર કરજ.ે

12 ું હારુનને તથા તેના ુત્રોને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ
લાવજે અને તેઓને પાણીથી સ્નાન કરાવજ.ે 13 ું હારુનને પ વત્ર
વ ો પહેરાવીને તેનો અ ભષેક કરજે અને યાજક તર કે માર સેવા
કરવા માટે તેને પ વત્ર કરજ.ે

14 ું તેના ુત્રોને લાવીને અંગરખાં પહેરાવજ.ે 15 જમે તેં તેઓના
પતાનો અ ભષેક કય હતો તેમ તેઓનો અ ભષેક કર. તેઓનો
અ ભષેક કરવાથી તેઓઅને તેમના વંશજો કાયમ માટે યાજકો બનશે.”
16 યહોવાહે ૂસાને જે આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે ૂસાએ ક ુ.

17 બીજા વષર્ના પ્રથમ માસના પ્રથમ દવસે પ વત્રમંડપ ઊભો
કરવામાં આ ો. 18 ૂસાએ કૂભીઓ ગોઠવી, પા ટયાં બેસાડ્યા,ં
વળ ઓજડ દ ધી, ૂંગળો નાખી તથા તેના સ્તંભો રોપ્યા. 19યહોવાહે
ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે પ વત્રમંડપ ઉપર આવરણ પાથર

દ ું અને તેની ઉપર તં ુ ું આચ્છાદન ક ુ. 20 તેણે સા યલેખ લઈને
કરારકોશમાં ૂ ો અને કોશ પર દાંડા ગોઠ ા અને કોશ પર દયાસન
ૂ ુ.ં
21કરારકોશને ૂસાએ પ વત્રમંડપમાં લા ો અને યહોવાહનીઆજ્ઞા

અ ુસાર તેને ઢાંકવા પડદો લટકા ો. 22 ુલાકાતમંડપમાં ઉ ર
બાજુએ તેણે પડદાની બહાર મેજ ૂ ુ.ં 23 તેના ઉપર ૂસાએ
યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર યહોવાહને અપલી રોટલી ૂક .

24 ુલાકાતમંડપની અંદર મેજની સામે દ ક્ષણ બાજુએ તેણે દ વી
ૂક . 25 યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ ૂસાએ તેના ઉપર યહોવાહ સમક્ષ

દ વા સળગા ા.ં 26 ુલાકાતમંડપમાં પડદાની આગળ તેણે સોનાની
વેદ ૂક . 27 ૂસાએ યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર તેમાં ુંગધી ૂપ
કય .
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28 પ વત્રમંડપના પ્રવેશદ્વારે તેણે પડદો લટકા ો. 29 ૂસાએ
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પર અપર્ણોને બાળવા માટે દહનીયાપર્ણની

વેદ ગોઠવી અને તેના ઉપર બળેલાં દહનીયાપર્ણ અને ખાદ્યાપર્ણ
અપર્ણ કરવા આ બ ું તેણે યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ ક .ુ 30 તેણે
ુલાકાતમંડપ અને વેદ ની વચ્ચે હોજ ગોઠવી અને તેમાં હાથપગ ધોવા

માટે પાણી રે ું.
31 ૂસા, હારુન અને તેના ુત્રો ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશ કરવા માટે

ત્યાં હાથ પગ ધોતા. 32જયારે તેઓ ુલાકાતમંડપમાં જતા અને ારે
તેઓ વેદ ની પાસે આવતા, ત્યારે તેઓ સ્નાન કરતા, જમે યહોવાહે
ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ. 33 ૂસાએ પ વત્રમંડપ અને વેદ ની

ચારેબાજુ આંગણું ઊ ુ ક .ુ તેણે આંગણાના પ્રવેશદ્વારે પડદા વડે
દરવાજો બના ો. આપ્રમાણે ૂસાએ કાયર્ પ ર ૂણર્ ક .ુ

વાદળ ું આચ્છાદન અને ગૌરવ
નગર્. 9:15-23

34 પછ ુલાકાતમંડપને વાદળે ઘેર લીધો. અને યહોવાહ ું ગૌરવ
મંડપમાં ાપી ગ ુ.ં 35 ૂસા ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશી શકયો ન હ, કેમ
કે વાદળ તેના પર ર થ ું હ ું અને યહોવાહ ું ગૌરવ મંડપમાં પ્રસર
ગ ું હ ુ.ં

36 જયારે મેઘને મંડપ ઉપરથી ઊઠાવી લેવામાં આવતો, ત્યારે
ઇઝરાયલીઓપોતાની ુસાફર માંઆગળઆવતા. 37પણજો વાદળ
પ વત્રમંડપ ઉપર ર થ ું તો વાદળ હઠે ન હ ત્યાં ુધી તેઓ ુકામ
પામતા ન હ. 38 યહોવાહ દવસ દર મયાન ુલાકાતમંડપ પર વાદળ
આચ્છાદન કરે અને રાતે વાદળ અ મય બની જાય,એટલે ઇઝરાયલી
લોકો સમગ્ર પ્રવાસ દર મયાન પ્રત્યેક ુકામને જોઈ શકતા.
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